
 

 
Activiteitenverslag 2019  

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. Ons verlangen voor 
Nederland is dat er een cultuur van leven mag groeien, waarin uit liefde en 
waarheid het beste voor elkaar gezocht wordt. Vooral als het gaat over de 
kwetsbare medemens. De optie om jezelf of een ander van het leven te 
beroven hoort daar niet bij. Het nadenken over passende alternatieven voor 
abortus en euthanasie willen we stimuleren. Onder andere met voorlichting en 
publieke acties, zoals de Mars voor het Leven. Met Er is Hulp mogen we 
daadwerkelijk hulp bieden aan vrouwen en mannen op het gebied van 
onbedoelde zwangerschap en abortus. 

Niets doen is geen optie. 

 “Red degenen, die ter dood gegrepen zijn; want zij wankelen ter doding, zo gij u onthoudt.” 
(Spreuken 24:11) 
 
In dit activiteitenverslag laten we zien wat we in het jaar 2019 hebben mogen doen. We hopen dat u 
dit verslag met interesse zult lezen en dat het u helpt om de waarde van ons werk te ontdekken. 
 
Mocht u na het lezen van het verslag vragen of opmerkingen hebben, neemt u gerust contact op via 
info@schreeuwomleven.nl. U kunt op de hoogte blijven van Schreeuw om Leven en Er is Hulp, via 
ons gratis magazine Leef en de digitale nieuwsbrief. Online kunt u ons volgen via onze website 
www.schreeuwomleven.nl, Facebook, Twitter, Youtube en Instagram. 
 
In dankbaarheid aan onze Schepper en in de verwachting van de wederkomst van de Heere Jezus 
Christus, 
 
Kees van Helden 
directeur 
 
 
 
 

 

In 2019 zijn de logo's vernieuwd 

https://www.schreeuwomleven.nl/contact
mailto:info@schreeuwomleven.nl
http://www.schreeuwomleven.nl
https://www.schreeuwomleven.nl/
https://www.erishulp.nl/
https://www.schreeuwomleven.nl/magazine
https://schreeuwomleven.nl/formulier/aanmelden-digitale-nieuwsbrief
https://www.facebook.com/schreeuwomleven
https://www.twitter.com/schreeuwomleven
https://www.youtube.com/schreeuwomleven
https://www.instagram.com/schreeuwomleven
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Maatschappelijke ontwikkelingen
Trends in jaarrapportage wet afbreking zwangerschap
De overheid heeft, zoals gebruikelijk, de rapportage over het voorgaande jaar (2018) gepubliceerd.
Daaruit vallen deze trends op te maken:

 Aantal levend geboren kinderen neemt af (van 169.836 naar 168.525), terwijl aantal
abortussen stijgt (naar 30.523 naar 31.002).

 Abortusratio (aantal abortussen t.o.v. het aantal levend geboren kinderen) is nog nooit zo
hoog geweest: steeg van 159 in 2017 naar 164 in 2018.

 Aantal zwangerschapsafbrekingen bij tieners gedaald met 138 naar 2.520 (5,2%).
 Aantal zwangerschapsafbrekingen het hoogst in leeftijdsgroep 25-30 jaar.
 Aantal zwangerschapsafbrekingen na prenatale diagnostiek is met 16,2% gestegen.
 1/3 van de vrouwen (+- 10.000) onderging al eerder een abortus. 11% al twee keer of vaker.
 Abortuscentra wijzen 70% van de vrouwen door naar de huisarts voor nacontrole.

Registratie levenloos geboren kinderen als persoon
Sinds 4 februari 2019 kunnen ouders hun levenloos geboren kind registeren in de Basisregistratie
Personen (BRP). Daarmee wordt hun bestaan officieel erkend. Of het nu ging om een miskraam of
om een abortus provocatus. De uitzending ‘Levenloos geboren’ van het EO programma Nieuwlicht
heeft veel reacties hierover op een rij gezet en sprak in haar uitzending onder andere met een
vrouw die haar kindje na haar abortus registreerde als persoon.
 
Hulpbus Er is Hulp bij abortuscentra
Het nieuws dat we middels een hulpbus vrouwen willen wijzen op alternatieven voor abortus, was
reden genoeg voor de abortuslobby om Kamervragen te stellen en reden om over te spreken
in de uitzending bij Pauw op 25 april. Het gaf ons de mogelijkheid met eigen woorden te zeggen wat
we ondernemen en waarom we dat doen. Het leverde veel begrip en extra aandacht op. De hulpbus
is nog in het voorjaar aangeschaft.
 
Demonstratie en hulpaanbod bij abortuscentra
Vele mediakanalen hebben aandacht besteed aan de aanwezigheid van pro-life vrijwilligers bij
abortuscentra. Er zijn diverse organisaties die zich geroepen voelen aanwezig te zijn bij
abortuscentra. Ondanks duidelijke verschillen in aanpak van deze organisaties, werd vaak een
negatief vertekend beeld geschetst van de werkelijkheid, waarbij vaak onterecht de naam van 
Schreeuw om Leven werd genoemd. 

In januari blunderde de NOS in ‘EenVandaag’ met een
misleidende reportage over onze aanwezigheid bij
abortuscentra. 

Het EO programma ‘Nieuwlicht’ zond in september een goede
neutrale reportage over onze aanwezigheid bij de
abortuscentra. 

Ophef over model van ongeboren kind
Gedurende een half jaar hebben we meegewerkt met Medialogica aan een uitzending die ze
maakten voor omroep Human, uitgezonden op 8 december op NPO 2. Tijdens gesprekken met
Medialogica werd ons geadviseerd melding te doen bij de Raad voor de Journalistiek vanwege een
aantal misleidende media-uitingen over onze organisatie. Op basis van de contacten die wij hadden
met Medialogica was onze indruk dat dit ook de focus van de uitzending zou zijn. Het verrast ons
dat juist het tegenovergestelde het geval was en Medialogica zelf een andere agenda had. 
  

‘Dank je wel dat je hier 
staat. Ik doe het niet, 
ik houd het kindje.’ 

citaat uit Leef nr.  1 2020, p.16-17 
 

https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2019/11/30/jaarrapportage-2018-van-de-wet-afbreking-zwangerschap/jaarrapportage-2018-van-de-wet-afbreking-zwangerschap.pdf
https://schreeuwomleven.nl/nieuws/131/abortuscijfer-gestegen-grote-vraagtekens-bij-nazorg-abortuscentra/
https://nieuwlicht.eo.nl/levenloos-geboren/
https://www.bnnvara.nl/pauw/videos/513709
https://schreeuwomleven.nl/nieuws/96/alle-misleidende-informatie-eenvandaag-reportage-op-een-rij/
https://nieuwlicht.eo.nl/gemist/aflevering/2019/09/02-abortusdemonstraties-intimidatie-of-hulpverlening
https://schreeuwomleven.nl/nieuws/127/de-plastic-foetus-van-schreeuw-om-leven-y-hebben-de-critici-gelijk-/


 

3 
 

Trendbreuk: jongeren kritischer op abortus dan hun ouders
Op 15 november kwam het AD met een artikel, waarin gesproken wordt over een onderzoek van de
Universiteit van Tilburg dat concludeert dat jongeren kritischer zijn op abortus dan hun ouders. De
term ‘noodsituatie’ die in de abortuswet genoemd wordt, is volgens jongeren te ver opgerekt. Lang
niet alle redenen voor abortus worden als legitiem gezien. Zowel de landelijke als de regionale
media staan vol van dit nieuws.
 
‘Recht’ op abortus wordt geclaimd, terwijl het er niet is 
Het programma ‘Brandpunt Plus’ liet feminist Milou Deelen in gesprek gaan met onze directeur 
Kees van Helden. Het programma heeft de titel ‘Het recht op abortus’ meegekregen. Dat het ‘recht’ 
op abortus niet bestaat, is helder uitgelegd in het artikel ‘Juridische status abortus in Nederlands, 
Europees en internationaal recht’, op pagina 6, 7 en 8 van het magazine Leef van juli 2019. 
 
Landelijke pro-life flyer zorgt voor discussie 
Samenwerkende organisaties in het Platform Zorg voor Leven hebben, als onderdeel van de 
campagne Week van het Leven, een pro-life flyer huis-aan-huis verspreid. Diverse media, zoals de 
NOS, maakten er items over. 
 
Abortuslobby misleidt om abortuspil bij huisarts te krijgen 
Met name de PvdA, GroenLinks, Women on Waves en Bureau Clara Wichmann blijven zich 
inspannen om het mogelijk te maken om de abortuspil ook via de huisarts beschikbaar te maken. 
Daarbij worden risico’s genegeerd en wordt de abortuspil (die eigenlijk niet één maar meerdere 
pillen is) vermomd als ‘overtijdpil’. Lees meer op pagina 13, 14 en 15 van ons magazine Leef van 
januari 2019.   
 
Hulpverlening
Opvallend was de toegenomen complexiteit van de hulpvragen. Als gevolg zien we dat het aantal
contactmomenten per hulpvrager is gestegen van tussen de 1 en 25 in 2018 naar tussen de 1 en 40
in 2019. De stijging in het aantal hulpvragen van het afgelopen jaar is dit jaar onderbroken. Het
totaal aantal hulpvragen in 2019 was 359, waarvan 249 onbedoeld zwanger, 53 postabortus en 36
overige hulpvragen.
 
Dit jaar zijn 26 hulpvragers ondersteund vanuit ons Sponsorplan. Die 26 bestaan uit 18 nieuwe 
hulpvragen en 8 hulpvragen waarvan de ondersteuning ook al in 2018 liep. 
 

Bij veruit het grootste deel
van de hulpvragen is een
onstabiele relatie een
probleem. Ook spelen
financiële druk, huisvesting
en sociale druk vaak een
rol. Allemaal zaken
waarvan het ongeboren
kind zich niet bewust is en
waar het ook niet
verantwoordelijk voor is. De
omstandigheden zijn het
probleem in plaats van het
kind.
 
Meer informatie over onze 
hulpverlening en 
ervaringsverhalen vindt u 
op onze website: 
www.erishulp.nl 

http://www.erishulp.nl
https://www.ad.nl/binnenland/trendbreuk-jongeren-kritischer-op-abortus-dan-hun-ouders~a96b494d/?referrer=https://schreeuwomleven.nl/nieuws/124/mars-voor-het-leven-2019-een-eerste-verslag/
https://schreeuwomleven.nl/nieuws/114/feministe-in-gesprek-met-kees-van-helden/
https://schreeuwomleven.nl/magazine/46/magazine-leef-nummer-4-juli-2019/
https://www.weekvanhetleven.nl/
https://weekvanhetleven.nl/wp-content/uploads/2019/11/Boodschap-Week-van-het-leven-2019-webversie.pdf
https://nos.nl/artikel/2309790-anti-abortusfolder-zorgt-voor-veel-discussie.html
https://schreeuwomleven.nl/magazine/43/magazine-leef-nummer-1-januari-2019/
https://www.erishulp.nl
https://www.erishulp.nl
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Activiteiten naar buiten 
Magazine Leef 
Ons gratis magazine verscheen in 2019 zes keer, met een gemiddelde oplage van 27.466. Klik op 
de afbeeldingen hieronder om de magazines in te zien. 
 
Aan- en afmelden kan via onze website. 
 

Leef nr. 1 – januari 
Oplage: 26.419 

Leef nr. 2 – maart 
Oplage: 26.312 

Leef nr. 3 – mei 
Oplage: 26.252 

 

 
 

 

 

 

 

Leef nr. 4 – juli 
Oplage: 26.146 

Leef nr. 5 – oktober 
Oplage: 33.284 

Leef 6 – december 
Oplage: 26.383 

 

 
 

 

 

 

 

 
  

https://schreeuwomleven.nl/formulier/aanmelden-magazine-leef
https://schreeuwomleven.nl/magazine/43/magazine-leef-nummer-1-januari-2019/
https://schreeuwomleven.nl/magazine/44/magazine-leef-nummer-2-maart-2019/
https://schreeuwomleven.nl/magazine/45/magazine-leef-nummer-3-mei-2019/
https://schreeuwomleven.nl/magazine/46/magazine-leef-nummer-4-juli-2019/
https://schreeuwomleven.nl/magazine/47/magazine-leef-nummer-5-oktober-2019/
https://schreeuwomleven.nl/magazine/49/magazine-leef-nummer-6-december-2019/
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Digitale nieuwsbrief 
We verstuurden zes maal een digitale nieuwsbrief, naar gemiddeld 10.541 adressen. In elke digitale 
nieuwsbrief staat een link naar de digitaal te bekijken versie van ons magazine Leef. Daarnaast zijn 
digitale nieuwsbrieven gevuld met het laatste nieuws. Hieronder ziet u over welke onderwerpen we 
bericht hebben. 
 
Wilt u de digitale nieuwsbrief ook zesmaal per jaar in uw e-mailbox ontvangen? Aanmelden kan via 
onze website. 
 

Uitgave (oplage) Inhoud 

Februari (10.638) Zorgelijke abortuscijfers, Grote vraagtekens bij nieuwe abortuswet New 
York, Oproep tot gebed voor aanwezigheid Huishoudbeurs, Misleidende 
reportage van EenVandaag over Schreeuw om Leven, Ongeboren 
stemmen tijdens Walk for Life in San Fransisco. 

April (10.545) Hulpverlening vanuit een bus voor de deur van abortuscentra (video VS), 
Waarom we een bus willen aanschaffen, Schreeuw om Leven belandt  in 
mediastorm (fragment radio 1), Pro-life film ‘Unplanned’ opent hoog in de 
box-office lijst. 

Mei (10.499) Eerste hulpverleningsbus is aangeschaft, Kindje van 245 gram geboren bij 
23 weken, Oproep voor Christelijke juristen i.v.m. registratie geaborteerd 
kindje in Basisregistratie Personen (BRP), Mars voor het Leven op D.V. 16 
november vanuit Jaarbeurs Utrecht, Film Unplanned van Abby Johnson 
naar Nederland? 

Juli (10.470) Bioscoopfilm Unplanned naar Nederland en België, Duitse onderzoekers: 
‘Licht vrouwen in over mogelijke gevolgen van abortus’, 15 geplande 
Regioavonden ter promotie Mars voor het Leven, Eind 2020: 13 weken 
echo gratis in basispakket. 

Oktober (10.471) Uitnodiging Nederlandse première film Unplanned, 16 november: Mars 
voor het Leven – Jaarbeurs Utrecht, Week van het Leven: 11 t/m 16 
november, Vrijwilligers Mars voor het Leven gevraagd. 

December (10.623) Schreeuw om Leven kijkt terug op een geslaagde Mars voor het Leven, 
Film Unplanned wordt goed bezocht in Nederland en Vlaanderen, Waarom 
heeft pro-choice zoveel moeite met Unplanned?, Hoe betrouwbaar is het 
modelletje van Schreeuw om Leven?, Lokale activiteiten. 

 
Website 
De website www.schreeuwomleven.nl is 115.303 keer bezocht en in totaal zijn 225.814 pagina’s 
bekeken. De website www.erishulp.nl is 16.532 keer bezocht en in totaal zijn 30.512 pagina’s 
bekeken. 
 
Youtube 
Op Youtube zijn ervaringsverhalen te vinden, zoals die van Martha en een ervaringsverhaal over de 
abortuspil. Ook zijn er diverse video’s over de Mars voor het Leven en de film Unplanned te vinden. 
De best bekeken video is het lied ‘Waar ben ik veilig’. 
In 2019 werden onze video’s 23.000 keer bekeken en groeide het aantal abonnees met 83. 
 

http://www.schreeuwomleven.nl
http://www.erishulp.nl
https://schreeuwomleven.nl/formulier/aanmelden-digitale-nieuwsbrief
https://schreeuwomleven.nl/nieuws/98/minder-kinderen-geboren-in-2017-wel-meer-abortussen/
https://www.rd.nl/opinie/commentaar/abortuspraktijk-gaat-van-kwaad-tot-erger-1.1546420
https://schreeuwomleven.nl/nieuws/96/alle-misleidende-informatie-eenvandaag-reportage-op-een-rij/
https://www.youtube.com/watch?v=fKzvF6u2OZw
https://vimeo.com/71550997
https://schreeuwomleven.nl/nieuws/103/persbericht-schreeuw-om-leven-schort-hulpverlening-bij-abortuscentra-op/
https://www.nporadio1.nl/dit-is-de-dag/onderwerpen/496443-schreeuw-om-leven-staakt-met-demonstreren-bij-abortuscentra?fbclid=IwAR0QXr-usi-D-M3Ty2soLLgalAOTu_KQ7EeA8sGSEC5HLHC3JaDwvp4XdKM
https://www.youtube.com/watch?v=PLK6EXuN9a4
https://www.ad.nl/buitenland/kleinste-baby-ooit-woog-niet-meer-dan-een-appel-maar-maakt-het-goed~afcb4ff0/
https://www.npostart.nl/nieuwlicht/22-04-2019/VPWON_1298500
https://schreeuwomleven.nl/marsvoorhetleven/
https://www.youtube.com/watch?v=PLK6EXuN9a4
https://www.youtube.com/watch?v=PLK6EXuN9a4
https://schreeuwomleven.nl/nieuws/110/advies-duitse-onderzoekers-licht-vrouwen-in-over-mogelijke-psychische-gevolgen-abortus-/
https://www.unplanned.nl/premiere/
https://schreeuwomleven.nl/marsvoorhetleven/
https://weekvanhetleven.nl/
https://schreeuwomleven.nl/doe-mee/
https://schreeuwomleven.nl/nieuws/124/mars-voor-het-leven-2019-een-eerste-verslag/
https://www.unplanned.nl/
https://schreeuwomleven.nl/nieuws/128/waarom-heeft-pro-choice-zo-n-moeite-met-de-film-unplanned-/
https://schreeuwomleven.nl/nieuws/127/de-plastic-foetus-van-schreeuw-om-leven-y-hebben-de-critici-gelijk-/
https://www.youtube.com/schreeuwomleven
https://www.youtube.com/watch?v=jeucXsoCrsI
https://www.youtube.com/watch?v=hHCGbPgUwqI
https://www.youtube.com/watch?v=Knc6FsXWnrQ&list=PLbqu7Mc8AxBCjbqexp7N_I_UvFC1WazJp
https://www.youtube.com/watch?v=PLK6EXuN9a4
https://www.youtube.com/watch?v=cHKPPSi4X8Y
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Twitter 
In het afgelopen jaar is het aantal volgers op Twitter gegroeid tot over de duizend. Hieronder staat 
hoe actief we zijn geweest en hoe vaak onze tweets weergegeven zijn. Naast het staatje is de best 
bekeken tweet afgebeeld. 

 
 
 

 
Facebook 
Sinds 2010 maken we gebruik van Facebook. Ondertussen is er op dit medium een trouwe 
achterban opgebouwd, die meeleeft en ook praktisch ondersteuning aanbiedt in het geval we 
oproepen doen voor vrouwen die bij onze hulpverleningsafdeling hebben aangeklopt. 
Het aantal volgers is gestegen van 11.237 naar 11.958. We mochten 1.503 nieuwe volgers 

verwelkomen en moesten 
afscheid nemen van 597 
volgers. Gemiddeld kregen 
7.235 personen per dag een 
van onze berichten te zien.  
 
Instagram
Aan het eind van het jaar was
het aantal volgers via Instagram
gegroeid tot over de
tweeduizend. Dat is bijna
duizend nieuwe volgers per jaar
die actief zijn op dit platform.
Hiernaast ziet u de meest
populaire post van 2019: het
huwelijksaanzoek op de Mars
voor het Leven.

Maand Tweet-
weergaven 

Aantal 
tweets 

Nieuwe 
volgers 

Januari 24.137 - 16 

Februari 24.393 - 2 

Maart 23.493 18 6 

April 78.273 35 59 

Mei 46.438 21 21 

Juni 104.586 32 39 

Juli 440.687 26 2 

Augustus 83.523 48 2 

September 23.367 86 2 

Oktober 22.925 14 13 

November 47.269 27 41 

December 114.526 15 8 

Totaal 1.033.617 322 211 

https://www.twitter.com/schreeuwomleven
https://www.facebook.com/schreeuwomleven
https://www.instagram.com/schreeuwomleven
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Deelname aan evenementen 
Op diverse openbare en christelijke evenementen waren we aanwezig. Nieuw op de 
evenementenplanning waren de Marnixmarkt Vlissingen, Brediusfair Woerden, Zoeklichtdagen en 
Winterwonderland Oudekerk aan den IJssel. Drie van deze vier evenementen zijn aangedragen 
door lokale betrokkenen bij ons werk. 
 
Ook waren we aanwezig bij deze evenementen: Huishoudbeurs, EO Nederland Zingt dag, 
Eurospirit conferentie Hemelvaart, Pinksterconferentie Opwekking, Terdege Zomerfair, LCJ/HJW 
Jeugdappèldag, Familiedagen Gorinchem en HHJO Jongerendag 16+. 
 
Vele duizenden mensen hebben we mogen ontmoeten, informeren en bemoedigen. 
 
Houden van spreekbeurten 
In totaal hebben we 90 presentaties mogen geven, op scholen, in kerken en bij verenigingen. In de 
agenda op onze website is een groot aantal van deze presentaties terug te vinden. Naar schatting 
hebben we 3.960 personen rechtstreeks bereikt via deze presentaties. Het indirecte bereik zal een 
veelvoud van dit aantal zijn. 
 
Aanwezigheid bij abortuscentra 
Sinds er abortuscentra bestaan, zijn er in meer of mindere mate vrijwilligers aanwezig geweest als 
vorm van demonstratie en om kenbaar te maken dat er in alle situaties hulp is bij onbedoelde 
zwangerschap en ook psychische hulp na abortus. Onze (veelal vrouwelijke) vrijwilligers krijgen niet 
betaald en geven uit liefde voor de vrouw en het ongeboren kind hun tijd op om bij abortuscentra te 
staan. Bij liefhebben hoort ook de waarheid vertellen en op basis van de waarheid zoeken naar de 
beste oplossing. Meer dan ooit is in de media onze aanwezigheid bij de abortuscentra als negatief 
bestempeld. Door de ontstane hype in de media, met onder andere in scène gezette 
undercoveropnames, zijn we uit veiligheidsoverweging in april tijdelijk gestopt met het counselen bij 
abortuscentra.  
 
Na enkele weken is het counselen bij abortuscentra weer hervat. Gemiddeld troffen we elke week
ten minste één vrouw die onze hulp aannam en haar kindje wilde behouden.
 
Aanschaf Hulpbus 
Al in 2015 schreven we over het idee om een hulpbus in te zetten. In de maand april van 2019 werd 
project gelanceerd en een maand later was de begroting rond. De camper is aangeschaft, 
bestickert en ingericht. Ook zijn protocollen voor gebruik opgesteld.  
 

https://schreeuwomleven.nl/nieuws/103/persbericht-schreeuw-om-leven-schort-hulpverlening-bij-abortuscentra-op/
https://schreeuwomleven.nl/nieuws/105/hulp-bus/
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Film Unplanned in bioscopen
Op 23 oktober vond de Nederlandse première van de film Unplanned plaats in de Basiliek in
Veenendaal. Ruim duizend bezoekers waren getuige van de verfilming van het gelijknamige
succesvolle boek over het leven van Abby Johnson, oud directeur van een abortuscentrum die
radicaal om ging van pro-abortus naar pro-life, nadat ze met eigen ogen een
abortusbehandeling had gezien.
 
Na de première heeft de film op tientallen locaties in bioscopen gedraaid, in samenwerking met 
uitgeverij Neema. Na het zien van de film hebben velen zich aangemeld om als vrijwilliger bij 
abortuscentra te demonstreren, te bidden en hulp aan te bieden. Ook heeft de film, met name in 
Amerika, geleid tot een uitstroom van abortuswerkers die vervolgens geholpen zijn naar ander 
werk. 
 
Regioavonden in aanloop Mars voor het Leven
In september en oktober hebben we op 15 plaatsen regioavonden gehouden, te weten in: Oostdijk,
Andel, Woerden, Doetinchem, Nieuwer ter Aa, Meteren, Genemuiden, Staphorst, Doornspijk,
Apeldoorn, Steenwijk, Vriezenveen, Veenendaal, Rijssen en Driezum. Bijna alle avonden zijn
samen met lokale werkgroepen georganiseerd. Het was goed elkaar te ontmoeten en aan te vuren
om door te blijven gaan met het goede werk, ter bescherming van de ongeboren kinderen en hun 
ouder(s). Werkgroepen werden versterkt met extra vrijwilligers en met praktische tips voor het 
organiseren van bus- en/of treinvervoer naar de Mars voor het Leven.
 

Mars voor het Leven 
Voor het eerst werd de Mars voor het Leven 
in Utrecht gelopen, met als verzamelpunt de 
Jaarbeurs. Volgens de politie waren er 
ongeveer 11.000 deelnemers op de been in 
Utrecht, het hart van Nederland. En nog een 
veelvoud daarvan volgde het programma via 
livestream. Met een mars rond het centrum 
van de stad, probeerden we het hart van 
Nederland aan te spreken, met 
boodschappen als “Love Them Both” en  
“Er is Hulp”.  
 
In de Jaarbeurshal werd er samen gezongen,
was er ontmoeting mogelijk met elkaar en met

diverse pro-life organisaties en werd er geluisterd naar toespraken. Het meest indrukwekkende
verhaal kwam van een vrouw die deelde over haar abortusoverweging en de hulp die ze van ons
mocht ontvangen, waardoor ze uiteindelijk voor de weg van het leven koos. Haar kindje werd
gespaard en even later ook haar relatie. Op het podium werd die relatie onderstreept door een heus
huwelijksaanzoek.
 
Sprekers waren o.a. Abby Johnson (Unplanned), Gert-Jan Segers (ChristenUnie), Kees van der
Staaij (SGP), Diederik van Dijk (Nederlandse Patiënten Vereniging), Jos Leijenhorst (Prolife
Zorgverzekeringen) en Kees van Helden (Schreeuw om Leven).
 
Week van het Leven (huis-aan-huis flyer) 
Van 11 tot en met 16 november werd de Week van het Leven gehouden. Georganiseerd door het 
Platform Zorg voor Leven, waar Schreeuw om Leven onderdeel van uitmaakt. Met behulp van een 
landelijke huis-aan-huis flyer werd aandacht gevraagd voor de verdrietige realiteit die vaak achter 
abortus schuil gaat. Ook stond op de flyer deze oproep/wens: “Wij willen dat er samen met de 
moeder wordt gewerkt aan oplossingen die goed zijn voor haar én haar kindje.”  
Lees meer op https://weekvanhetleven.nl/. 

  

https://weekvanhetleven.nl/
https://www.unplanned.nl/
https://schreeuwomleven.nl/nieuws/124/mars-voor-het-leven-2019-een-eerste-verslag/
https://www.youtube.com/watch?v=Knc6FsXWnrQ
https://www.youtube.com/watch?v=uSnhtHYidRk
https://weekvanhetleven.nl/wp-content/uploads/2019/11/Boodschap-Week-van-het-leven-2019-webversie.pdf
https://weekvanhetleven.nl/
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Activiteiten intern
Bestuur
Na meer dan 30 jaar actieve inzet, heeft oprichter en oud-directeur Bert Dorenbos zich
teruggetrokken uit het bestuur en daarmee officieel alle verantwoordelijkheid overgedragen aan het
nieuwe bestuur. Ook heeft Ineke Blokland na jarenlange inzet haar bestuursfunctie neergelegd. 
Henk Versteeg blijft aan als secretaris-penningmeester. Als nieuwe bestuursleden zijn toegetreden 
Jan Dirk van Nifterik als voorzitter, Jennifer van der Mast als secretaris en Gert-Jan van de 
Bovenkamp als algemeen bestuurslid. 

Personeel
2019 was een jaar met veel personele veranderingen. In februari namen we afscheid van Mirjam
van Eckeveld als hulpverlener en in maart van Alex van Vuuren als directeur algemene zaken. Met
Alex’ vertrek naar Suriname, hebben we ook afscheid genomen van zijn gezin. Zij waren op velerlei 
wijzen betrokken bij het werk van Schreeuw om Leven. 

In april kwam Elly Westeneng ons team versterken als secretarieel medewerkster. En in juni 
mochten we Arinde van Essen en Gerrieke Meeuse als hulpverleners verwelkomen. 

In verband met deze veranderingen zijn ook het organogram en de taakverdeling herzien. 

Het aantal FTE (het totaal aantal volledige werkweken van alle deel- en voltijds betaalde krachten
bij elkaar) is gegroeid van 5,8 naar 6,9. 

Vrijwilligers
We mogen ons gezegend weten met een grote achterban en gelukkig ook met velen die praktische
hulp kunnen en willen geven als vrijwilliger. Informatie over vrijwilligerstaken en aanmelden vindt u
op onze website. Dit zijn de aantallen betrokken vrijwilligers: 

Buddy’s:    213
Counselors post abortus:  64
Hulpverleners thuis:   12
Counselors bij abortuscentra: 124
Beursmedewerkers:   143
Sprekers:    8
Kantoorvrijwilligers:   9
Vrijwilligers Mars voor het Leven: 139
Werkgroepen:    39 

Toerusting
In april is een landelijke bijeenkomst georganiseerd voor onze vrijwilliger counselors bij
abortuscentra. Aanleiding was de ontstane hype rondom onze aanwezigheid bij de abortuscentra.
Het was goed om elkaar te zien, elkaars ervaringen te horen, getraind te worden in het voeren 
van gesprekken over abortus en om onder andere bemoediging vanuit de politiek te ervaren. 

In mei hadden we een avond met alle werkgroepen die vervoer naar de Mars voor het Leven
organiseerden. Een mooie avond met ontmoeting, bemoediging en een gezamenlijke vooruitblik
naar de komende Mars voor het Leven. 

In juni en oktober vonden er teamdagen plaats van het hulpverleningsteam. Goed voor de
persoonlijke ontwikkeling en de ontwikkeling als team.

https://www.schreeuwomleven.nl/doe-mee
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Kantoor 
We hebben samen met een gespecialiseerd bureau een Risico Inventarisatie en Evaluatie 
uitgevoerd. Daarmee hebben we de organisatie tegen het licht gehouden als het gaat om 
arbeidsomstandigheden. In de samenvatting van het rapport is het volgende weergegeven:  
 
“Uit de risico-inventarisatie & -evaluatie komt naar voren dat op de locatie van Schreeuw om Leven 
de zorg voor veiligheid en gezondheid op hoofdlijnen goed in de dagelijkse bedrijfsvoering is 
opgenomen.” 
 
Uit dit onderzoek kwamen ook praktische adviezen om de arbeidsomstandigheden te verbeteren. 
De adviezen zijn direct zijn opgepakt. Denk daarbij aan het bundelen van informatie en afspraken in 
een personeelshandboek, het aanschaffen van bureaustoelen die voldoen aan universele normen, 
het dynamisch werken stimuleren door aanschaf van enkele zit-sta bureau’s en door vaker te 
wandelen, de brandblusmiddelen laten controleren en waar nodig verbeteren, het BHV plan 
ontwikkelen met onder andere een nieuwe ontruimingsplattegrond. 
 
Daarnaast zijn op het gebied van ICT plannen gemaakt voor vervanging van zowel onze 
verouderde server als het beheer ervan. Tevens zijn de mogelijkheden voor sneller internet via 
glasvezel onderzocht om onder andere het werken op afstand te bevorderen. 
 


