Activiteitenverslag 2018 Schreeuw om Leven en Er is Hulp
Inleiding
Stichting Schreeuw om Leven is een christelijke pro-life organisatie. Gods woord, de Bijbel, is de
basis van waaruit wij werken. Er is Hulp is de hulpverleningsafdeling van Schreeuw om Leven. Onze
doelstelling is dat er een einde komt aan abortus en euthanasie in Nederland. Daardoor ontstaat een
cultuur van leven, waarmee God, de Schepper van het leven, geëerd wordt. Schreeuw om Leven is
maatschappelijk actief met voorlichting en publieke acties, zoals de Mars voor het Leven. Er is Hulp is
er voor hulpverlening aan vrouwen én mannen op het gebied van ongewenste zwangerschap en
abortus.
“Red degenen, die ter dood gegrepen zijn; want zij wankelen ter doding, zo gij u onthoudt.” (Spreuken
24:11)
Na een jaar van sterke groei (2017) was 2018 een jaar van consolidatie. In 2018 is er wederom veel
werk verzet. De effectiviteit van onze inzet is onder andere af te meten aan de voortgaande
toeneming van het aantal hulpvragen en aan de positieve reacties van vrijwilligers op de
verbeteringen die aangebracht zijn in de organisatie van de Mars voor het Leven.
In dit jaaroverzicht gaan we in op verschillende aspecten van de werkzaamheden van Schreeuw om
Leven. We hopen dat u dit verslag met interesse zult lezen en dat u nog meer het belang gaat zien
van ons werk – juist in dit land en in deze tijd.
Om op de hoogte te blijven van Schreeuw om Leven en Er is Hulp wijzen wij u op het gratis magazine
Leef. U kunt ons verder volgen via onze website www.schreeuwomleven.nl, Facebook en Twitter
(schreeuwomleven). De stichting krijgt geen subsidie en is geheel afhankelijk van vrijwillige donaties.
In dankbaarheid aan onze Schepper en in de verwachting van de wederkomst van de Heere Jezus
Christus,
Kees van Helden en Alex van Vuuren
directeuren

Impressies van de Mars voor het Leven 2018
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Maatschappelijke ontwikkelingen
Politiek
Minister de Jonge van VWS kwam vlak voor het zomerreces van de Tweede Kamer met een nota
medische ethiek. Belangrijke elementen zijn hierin: evaluatie Wet afbreking zwangerschap, evaluatie
Embryowet en onderzoeksopdracht Voltooid leven.
Er is ook veel geld gemoeid met het plan van de huidige regering om tienerzwangerschappen terug te
dringen. Na de zomer kwam echter de subsidie van de verwante organisatie Siriz onder hevige kritiek
en het leek erop dat de oppositie in de Tweede kamer de coalitieregering over dit onderwerp uiteen
wilde drijven. De aanval was vooral gericht op “sturende hulpverlening” waarbij vrouwen geïnformeerd
worden over mogelijke schadelijke gevolgen van abortus. Daarbij kwam ook onze hulpverlening Er is
Hulp onder vuur te liggen. Zowel de regering, bij monde van staatssecretaris van VWS Paul Blokhuis
(CU), als Siriz zelf lieten zich dwingen om hun beleid aan te passen. De subsidie aan Siriz is echter
wel blijven staan. De hele commotie heeft weer aangetoond hoe zeer het pro-life standpunt in onze
maatschappij onder druk staat. We mogen dankbaar zijn dat onze hulpverleningsafdeling Er is Hulp
niet van subsidies afhankelijk is.
Abortuscentra
Na het faillissement van de CASA abortusklinieken in 2017 hebben zich nieuwe partijen op de
abortusmarkt gemeld. Er is een hevige concurrentiestrijd, die onder andere blijkt uit een nieuwe
kliniek in Den Bosch, vlakbij die van Eindhoven. In Den Haag is het abortuscentrum ook weer open.

Activiteiten naar buiten
Publicaties
Via het magazine Leef geven we informatie door over een breed scala aan pro-life onderwerpen.
Naast de eigen redactie leveren diverse deskundigen van buitenaf een bijdrage. Een aantal van de
onderwerpen op een rij: anticonceptie, gevolgen van abortus (Leef nummer 1), waken bij
abortuscentra (nr 2), mannen en abortus (nr 2 en nr 3), vruchtbaarheidsbehandeling (nr 3),
emotioneel leed na een abortus, digitaal misbruik, loverboys (nr 5), genderideologie (nr 5 en nr 6), de
voorlichting van abortuscentra (nr 6) en onderzoek met embryo’s (nr 7). Bij nummer 2 voegden we
‘HET boekje’, een brochure over relaties en seksualiteit. Dit werd ook naar alle basisscholen in
Nederland verzonden. De reacties van de scholen was echter miniem. Leef nummer 4 was een
zomerspecial van Er is Hulp met 12 persoonlijke verhalen.
In totaal verschenen 7 edities met een gemiddelde oplage van 27.000.
De digitale nieuwsbrief verscheen 11 keer. Na het invoeren van de privacywetgeving (AVG) daalde
het aantal e-mail adressen van 21.000 naar ca. 10.000.
De website van Schreeuw om Leven kreeg 67.130 bezoekers met 167.288 pagina bezoeken.
In april kwam het boek ‘Barmhartigheid anno 2018 − Euthanasie en voltooid leven in Nederland’ uit.
Dit is een bundel van artikelen die in Leef magazine zijn verschenen en behandelt juridische,
politieke, medische en maatschappelijke aspecten van euthanasie en voltooid leven met daarnaast
alternatieven en enkele persoonlijke verhalen. Dit boek stuurden we met een begeleidend schrijven
naar alle buitenlandse ambassades in Nederland om tegenwicht te bieden tegen de pro-euthanasie
informatie die de Nederlandse ambassades in het buitenland verspreiden.
In het voorjaar stuurden we ook de film Hush naar alle leden van de Eerste en Tweede Kamer. In
deze Amerikaanse film, die we in 2017 hebben laten ondertitelen, gaat een feministische journaliste
op zoek naar feiten achter de gepolariseerde abortusdiscussie. Ze komt tot opmerkelijke conclusies.
Presentaties
Onder een groeiend aantal getrainde sprekers hebben we de aanvraag van spreekbeurten en
presentaties goed kunnen verdelen. Het aantal spreekbeurten op scholen, in kerken en bij
verenigingen was in totaal 93 en het aantal bereikte personen 4.100. We waren ook aanwezig op een
conferentie op De Betteld in Zelhem. Samen met de VBOK konden we ons werk presenteren op het
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Van Lodensteincollege in Amersfoort. Met een actie brachten de studenten van dit college het
bijzondere bedrag van 36.000 Euro bij elkaar. Dit bedrag werd gelijkelijk verdeeld onder de twee
organisaties.
Evenementen
Schreeuw om Leven was met stands aanwezig bij diverse evenementen, zoals bij de Huishoudbeurs
(Leef 2, pag. 12), de Libelle Zomerweek, op Opwekking, bij de LCJ en tijdens de Familiedagen in
Hardenberg en Gorinchem.
Een mevrouw uit Veenendaal had een kunstwerk gemaakt van kraaltjes en aan Schreeuw om Leven
aangeboden. Het bord met 30.000 kraaltjes in de vorm van een hart symboliseert de kinderen die
jaarlijks in Nederland hun leven verliezen door abortus. Dit hart konden we een plek geven in onze
stand op de Familiedagen in Gorinchem en kreeg daar veel positieve aandacht.
Waken
Er werd gewaakt bij de abortuscentra in Zwolle, Groningen, Arnhem, Almere, Amsterdam, Den Haag,
Rotterdam, Utrecht, Roermond en Eindhoven. Het doel is om vrouwen te bereiken die het
abortuscentrum bezoeken en om hen hulp aan te bieden. Vaak blijkt zij nog te twijfelen of onder druk
te staan. De wake in Utrecht met name is bijzonder effectief doordat er meerdere keren per week
gewaakt wordt. In Utrecht besluit gemiddeld eens per twee weken een vrouw de hulp te accepteren
en haar abortus af te zeggen.
Regioavonden
In september en oktober hebben we 26 regioavonden belegd onder meer ter voorbereiding op de
Mars voor het Leven. Dit waren er veel meer dan de 14 avonden een jaar daarvoor. De avonden
werden verdeeld over drie teams bijgestaan door enkele sprekers van buitenaf. Het uitwerking per
avond was wisselend. Inhoudelijk was het vaak erg goed. Op verscheidene plaatsen was de
belangstelling matig. Een opmerking die diverse keren terugkwam, was dat men een promotieavond
voor de mars had verwacht en niet een avond waar een brede presentatie van het werk werd
gegeven. De avonden boden de gelegenheid om vrijwilligers en hulpvragers in hun omgeving te
ontmoeten, hetgeen wederzijds altijd als bemoedigend wordt ervaren.
Week van het Leven
Eind november werd de derde nationale Week van het Leven gehouden. Het thema was “Open je
ogen voor het ongeboren leven!” met als belangrijk onderdeel een bewustwordingscampagne over de
legale abortusgrens van 24 weken. Net als de voorgaande jaren was Schreeuw om Leven middels
directeur Kees van Helden actief in de organisatie. Dit jaar zat er één week tussen die week en de
zaterdag van de Mars voor het Leven. We hopen dat de Week van het Leven in 2019 weer aansluit
op de mars.
Mars voor het Leven
De Mars voor het Leven 2018 had plaats op 8 december op het Malieveld in Den Haag. Dit was de
26ste keer dat de mars in Nederland plaatsvond. De gemeente Den Haag had ingestemd met de
langere route die wij hadden voorgesteld. Om verwarring met de aandacht trekkende protesten met
gele hesjes in binnen- en buitenland te voorkomen, kozen we er op het laatste moment voor om
groene in plaats van de gebruikelijke gele hesjes voor de ordedienst te gebruiken. Sprekers waren:
Riekelt Pasterkamp (presentator), Kees en Anne-Mieke van Helden (Schreeuw om Leven), Alex van
Vuuren (Schreeuw om Leven), Kees van der Staaij (SGP), Carla Dik-Faber (ChristenUnie), Maaike
Rosendal (CCBR/Joseba) en Joanne (getuigenis vanuit de hulpverlening). Het getuigenis van Joanne
had in Leef nr 5 gestaan (pag. 18 en 19). Maaike schreef een artikel voor Leef nr 7 (pag. 6 en 7).
Volgens de opgave van de politie waren er ongeveer 10.000 aanwezigen. Zie verder Leef nr 1 van
2019 (pag. 4-6) en het verslag op de website.
Buitenland
Schreeuw om Leven is actief lid van de Europese pro-life federatie One of Us. Directeur Alex van
Vuuren heeft zoveel mogelijk bestuursvergaderingen bijgewoond, met name om het nieuwe
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bestuurslid namens Nederland, Leontien Bakermans, in te werken. In 2018 heeft One of Us geen
internationale conferentie (forum) gehouden, maar wel een voorbereidende bijeenkomst voor het
culturele platform, een soort denktank, in samenwerking met de universiteit van Valencia in Spanje.
Daarnaast werd in maart de jaarlijkse Algemene Vergadering in Brussel gehouden.
Namens Schreeuw om Leven bezochten dhr. en mw. Dorenbos van het bestuur in januari de March
for Life in Washington. Diverse medewerkers namen verder deel aan: de pro-life marsen in Parijs en
Berlijn, een training voor hulpverleners (‘summit’) van LIFE International in Kroatië (zie verslag in Leef
6, pag. 4-6) en een training postabortuscounseling van SaveOne Europe in Wenen (Leef 7, pag. 810).
Van 4 tot 11 november werd in Israël een grote internationale pro-life conferentie gehouden onder de
naam L’chaim 2018. Schreeuw om Leven heeft zowel bij de voorbereiding als tijdens de conferentie
een grote rol gespeeld. Het was vooral een netwerkconferentie voor leiders uit vier continenten. Een
onderdeel van de conferentie was een bezoek aan een lid van het Israëlische parlement, de Knesset.

Activiteiten intern
Kantoor
Terwijl we in 2017 veel voortgang hebben gemaakt in hardware, was er in 2018 vooral veel
vernieuwing in de software. Per begin januari zijn we overgestapt op nieuwe systemen voor
boekhouding en relatiebeheer en in augustus ging de hulpverlening over op een volkomen nieuw
e-mailsysteem. Dit vergde veel van het team op kantoor, omdat ook de hulpverleners thuis hierin
ingewerkt moesten worden.
De privacywetgeving (AVG) zorgde voor veel extra werk. Eind april waren de vereiste aanpassingen
en protocollen afgerond.
Aantal vrijwilligers
In verband met de privacywetgeving hebben we door al onze vrijwilligers een vrijwilligersverklaring
laten ondertekenen. Daardoor hebben we goed beeld gekregen van de vrijwilligers die daadwerkelijk
betrokken zijn. De aantallen zijn als volgt:
Buddy’s
158
Counselors

41

Hulpverleners thuis

11

Beursmedewerkers

125

Wakers:

139

Kantoorvrijwilligers

9

Sprekers

5

Vrijwilligers Mars voor het Leven

69

Werkgroepen

39

Personeel
e werkten in 2018 met 5,8 fte (het totaal aantal volledige werkweken van alle deel- en voltijds
betaalde krachten bij elkaar). We namen in mei afscheid van communicatiemedewerker Joanne van
Beusekom, die een jaar bij ons gewerkt heeft en plannen had om naar het buitenland te verhuizen. In
november vonden we Chris Develing als vervanger van haar. Hij houdt zich met name bezig met het
redigeren van Leef magazine. Het team hulpverlening werd in februari versterkt met Mirjam van
Eckeveld en in juli met Adrianne Vroegindeweij. Na vijf jaar namen we in december afscheid van
Agaath Visser, die lange tijd de hulpverlening gecoördineerd heeft.
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Toerusting vrijwilligers
In januari (Hoogeveen), februari (Dordrecht) en maart (Hilversum) hielden we trainingsdagen voor de
buddy’s van de hulpverlening. Het was een stevig programma met veel informatie dat verzorgd werd
door de hulpverleners van kantoor. In de voorbereiding hadden zij Arnold den Hartog als
professionele coach. Hij was ook op de trainingen aanwezig als dagvoorzitter. Ons team heeft zich
erg ingezet, maar werd ook bemoedigd door de positieve reacties van de buddy’s. Heel mooi en
soms zelfs ontroerend waren de persoonlijke verhalen van de buddy’s die vertelden over hun
motivatie om zich als vrijwilliger in te zetten. (Zie verslag in Leef 3, pag. 21.)
Op 14 april hielden we in Hilversum een trainingsdag voor beursmedewerkers, wakers en sprekers.
Trainingen werden verzorgd door Kees van Helden, Govert-Henk Mijnders en Arnold den Hartog.
Op 8 mei was er een vooroverleg voor betrokkenen bij de Mars voor het Leven. Intern hadden we
voor die tijd de vorige mars al geëvalueerd, mede met behulp van reacties van vrijwilligers. Op het
vooroverleg bespraken we vooral de plannen voor de nieuwe mars. Een belangrijk onderwerp was de
regioavonden waarmee we in het najaar de mars wilden promoten.
Voor het personeel hadden we op 7 en 8 juni een zogenaamde off site met coach Jelte Velzen. Op
een plek buiten de normale werkomgeving waren we als team van Schreeuw om Leven en Er is Hulp
bij elkaar om met elkaar na te denken over toekomstige doelstellingen en plannen en over ieders
persoonlijke rol hierin. De persoonlijke betrokkenheid met elkaar was erg mooi en bemoedigend.

Hulpverlening
Hulpvragen
De stijging van het aantal hulpvragen in 2016 en 2017 zette in 2018 door. Vooral in het begin van het
jaar liep het storm bij de hulpverlening. De media-aandacht voor het onderwerp abortus na de Mars
voor het Leven op 8 december 2017 heeft hier mogelijk aan bijgedragen. De cijfers zijn als volgt: 522
hulpvragen in totaal, waarvan 415 onbedoeld zwanger, 77 postabortus en 30 overige vragen.
Contactmomenten varieerden van 1 tot meer dan 25 contactmomenten per hulpvrager.
Specifiek
Met de abortuspilstopper hebben we meer ervaring opgedaan. Vanwege de intensiteit van deze vorm
van hulpverlening zijn we nog voorzichtig met breder bekend maken. In 2018 hebben 20 vrouwen
gebruik gemaakt van de Abortus Pil Stopper. Van het sponsorplan werd geregeld gebruik gemaakt.
Diverse vrouwen hebben via ons onderdak gekregen waar we samenwerken met o.a. Choice4Life.nu.
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