
 

 

 
Activiteitenverslag 2020  

Schreeuw om Leven 

 

Inleiding 
Stichting Schreeuw om Leven is een christelijke pro-life organisatie. Gods 
woord, de Bijbel, is de basis van waaruit wij werken. De stichting bestaat uit 
twee afdelingen: een afdeling die opkomt voor het leven en dat laat blijken 
door activiteiten die gericht zijn op de samenleving. Daarnaast bestaat er de 
hulpverleningsafdeling Er is Hulp waar mensen kunnen aankloppen voor hulp 
met betrekking tot onbedoelde zwangerschap of hulpvragen na abortus. 

De stichting verlangt ernaar dat er in Nederland een cultuur van leven mag 
groeien, vooral als het gaat over de kwetsbare medemens. Daarbij denken we 
niet alleen aan het ongeboren kind, maar ook aan de moeder die dit leven 
draagt. De optie om mensen van het leven te beroven hoort daar niet bij. Het 
nadenken over passende alternatieven voor abortus 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 voornamelijk 
vrouwen op het gebied van onbedoelde zwangerschap en abortus. 

In dit activiteitenverslag laten we zien wat we in het jaar 2020 hebben mogen doen. De volgende 
zaken komen aan de orde: 

1. Maatschappelijke ontwikkelingen 
2. Maatschappelijke activiteiten 
3. Hulpverlening ‘Er is Hulp’ 
4. Organisatie 

 
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. 
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1. Maatschappelijke ontwikkelingen 
 
In dit onderdeel worden enkele maatschappelijke ontwikkelingen geschetst die belangrijk zijn voor 
de doelstelling van Stichting Schreeuw om Leven en waar de stichting mee te maken heeft gehad in 
het jaar 2020. 
 
Bedenktijd bij abortus ligt onder vuur 
In 2020 wordt de druk opgevoerd om de bedenktijd af te schaffen. Allerlei politici en gesubsidieerde 
instanties pleitten hiervoor. Schreeuw om Leven heeft middelen verzameld om in het begin van 
2021 met een tegenreactie te komen. De bedoeling hiervan is om de minimale beraadtermijn te 
behouden. In de praktijk worden we té veel geconfronteerd met vrouwen die vanuit eenzijdige 
informatie of vanuit primaire gevoelens een beslissing nemen. Daarbij blijkt telkens weer dat 
mensen later spijt krijgen van hun besluit om over te gaan tot de ingrijpende abortus-maatregel. 
 
Week van het Leven spotje zorgt voor veel discussie 
Schreeuw om Leven maakt deel uit van het platform Zorg voor het Leven. Evenals in voorgaande 
jaren organiseerde het platform in 2020 de Week van het Leven. Dit keer met een reclamespot die 
op de landelijke televisie werd uitgezonden. Allerlei media hebben hier aandacht aan besteed. 
 
Vooringenomen media blijft een probleem 
Schreeuw om Leven constateerde ook in 2020 dat veel media nog te eenzijdige representaties 
geven van het abortusdebat en de feiten daaromheen. Daarom heeft Schreeuw om Leven in 2020 
een klacht ingediend bij de Raad voor de Journalistiek over een dubieuze NOS reportage die als 
quasi-educatief materiaal wordt vertoond op School-tv. De Raad, bestaande uit journalisten, heeft 
de klachten op 11 september 2020 helaas afgewezen. Toch is het signaal afgegeven dat Schreeuw 
om Leven zal blijven oproepen tot meer neutraliteit aangaande het onderwerp abortus. 
 
Maatschappelijke weerstand 
Het jaar 2020 stond grotendeels in het teken van maatregelen die moesten worden genomen in het 
kader van Covid-19. Op grond van het demonstratierecht zijn er regelmatig vrijwilligers die vanuit 
Schreeuw om Leven bij een abortuscentra staan om mensen duidelijk te maken dat het leven 
waarde heeft en dat er naast het plegen van abortus andere mogelijkheden zijn. Voor dergelijke 
activiteiten is vergunning van de plaatselijke overheid nodig. De indruk is in 2020 ontstaan dat de 
coronamaatregelen werden gebruikt om het demonstratierecht in te perken. Ook werd in dit verband 
een uitspraak van een lokale voorzieningenrechter in Noord-Holland m.b.t. een andere pro-life 
organisatie door het humanistisch verbond gebruikt voor een zeer negatieve lobby t.a.v. het waken 
bij de klinieken aan te zwengelen richting lokale en landelijke politiek. Dit heeft ertoe geleid dat er 
regelmatig juridische bijstand is gezocht en dat hierover malen gesproken is met burgermeesters. 
 
Unplanned ook in 2020 verspreid 
Vanaf maart 2020 is de film Unplanned, die Schreeuw om Leven samen met Neema naar 
Nederland haalde, verkrijgbaar op DVD. In het jaar ervoor werd de filmvertoning goed bezocht in 
veel bioscoopzalen. Unplanned gaat over het leven van Abby Johnson, een voormalige directrice 
van een abortuscentrum die 180 graden omdraaide na het bijwonen van een instrumentele abortus. 
Sindsdien zet zij zich in voor de redding van ongeboren kinderen en betere hulp aan onbedoeld 
zwangere vrouwen. 
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2. Maatschappelijke activiteiten 
 
De maatschappelijke activiteiten die Schreeuw om Leven heeft uitgevoerd in 2020 richtten zich op 
zowel de brede maatschappij als op mensen die op één of andere wijze de stichting ondersteunen, 
financieel en/of als vrijwillig(st)er. 
 
Vrijwilligers 
Om bij het laatste te beginnen, zijn er veel vrijwillig(st)ers verbonden aan de stichting. De meeste 
activiteiten van Schreeuw om Leven zijn mogelijk omdat mensen op basis van vrijwilligheid hun 
energie en tijd willen besteden aan de doelstelling van de stichting. Een opsomming ziet er als volgt 
uit: 
• Er zijn ruim 300 personen die zich op verschillende manieren inzetten voor de hulpverlening (zie 

onder ‘3. Hulpverlening’) 
• Zo’n 150 vrijwilligers gaan regelmatig naar abortuscentra om op grond van het 

demonstratierecht duidelijk te maken dat zij ‘voor het leven’ zijn. Binnen Schreeuw om Leven 
staan deze mensen bekend als ‘wakers’. 

• Er zijn 8 personen die betrokken zijn bij de interne organisatie en zich inzetten op het kantoor 
van Schreeuw om Leven. Zij verrichten diverse administratief ondersteunende activiteiten, 
zoals: versturen van pakketjes, boekhoudkundige werkzaamheden, klaarmaken van 
informatiemateriaal, enzovoort. 

• Voor de Mars voor het Leven zijn ruim 50 vrijwilligers die bereid zijn hun schouders te zetten 
onder het organiseren en uitvoeren van dit evenement. 

• Om deelname aan een beurs mogelijk te maken is menskracht nodig. In totaal staan er bijna 
150 namen van mensen genoteerd die bereid zijn om zich hiervoor in te zetten. Als gevolg van 
de coronamaatregelen zijn deze vrijwillig(st)ers in 2020 niet vaak ingezet. 

• In het land zijn er verschillende werkgroepen van mensen die zich willen inzetten om het werk 
van de stichting mogelijk te maken. In totaal zijn er ca. 40 mensen die hierbij betrokken zijn. 

 
Mars voor het Leven 
In 2020 is voor de 28ste keer de Mars voor het Leven gehouden. Door de coronamaatregelen 
moesten allerlei aanpassingen worden gedaan. Na jarenlang gelopen te hebben in Den Haag werd 
werd in 2019 voor het eerst de Mars in Utrecht gelopen waar volgens de politie ca. 11.000 mensen 
aanwezig waren. Een dergelijke activiteit was in 2020 niet mogelijk als gevolg van maatregelen in 
het kader van Covid-19. 
Besloten is om de ‘Mars voor het Leven’ digitaal te organiseren. Aanvankelijk was het de bedoeling 
om plaatselijk een activiteit met waar mogelijke een beperkte fysieke ‘mars’ te houden. Door de 
uitbraak van de tweede Coronagolf was deze optie niet uitvoerbaar. 
Daarom is de activiteit op 14 november 2020 op een alternatieve en voor de stichting nieuwe 
manier gehouden in Den Haag. De Mars bestond uit twee onderdelen: 
• Een digitale gespreksbijeenkomst in Nieuwspoort 
• Een stilstaande groep mensen bij de ‘Hofvijver’ 
Het geheel werd voorzien van filmpjes en interviews en via een livestream uitgezonden waarbij 
diverse activiteiten van de stichting en actuele vraagstukken rondom abortus de revue passeerden. 
Tevens konden kijkers reageren en was het mogelijk dat kinderen kleurplaten konden inleveren. 
De reacties waren zeer positief en de betrokkenheid op deze activiteit was groot hetgeen blijkt uit 
het feit dat zeker 20.000 mensen de ‘Mars’ live hebben gevolgd.  
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Aanwezigheid bij abortuscentra 
Het ‘Activiteitenverslag 2019’ meldde dat in april 2019 gestopt is met ‘het counselen bij 
abortuscentra’ en na enkele weken weer is hervat. Begin 2020 is een medewerkster benoemd om 
de activiteiten van ‘wakers’ te coördineren. Zoals eerder gemeld zijn er rond de 150 vrijwilligers die 
zich inzetten om bij abortuscentra aanwezig te zijn. 
Deze vrijwilligers zijn op verschillende manieren georganiseerd. Soms is er sprake van een 
‘wakersgroep’ die bestaat uit een aantal vrijwilligers die om beurten bij een abortuscentra aanwezig 
zijn. Op een andere plaats in het land zijn er één of twee vrijwilligers die aanwezig zijn. Soms gaat 
het om een activiteit die twee wekelijks georganiseerd wordt, maar op een andere plaats is men 
wekelijks aanwezig. Eén van de wakersgroepen zorgt ervoor dat men twee keer per week aanwezig 
is. Al met al: een grote diversiteit. 
Het was nodig om wat meer uniformiteit in aanpak (niet in frequentie) te organiseren. Juist daarom 
is deze coördinator aangesteld. De activiteiten zijn in 2020 rekening houdend met de toen geldende 
coronamaatregelen weer opgepakt. Wel ontstond de indruk dat de coronamaatregelen werden 
gebruikt om het werk van de wakers tegen te gaan (zie onder ‘Maatschappelijke ontwikkelingen’). 
De coördinator rijdt in de aangekochte ‘Hulpbus’ (zie Activiteitenverslag 2019) door het land om de 
vrijwillige wakers optimaal te ondersteunen. 
 
Magazine Leef en Digitale nieuwsbrief 
Om de achterban van Schreeuw om Leven te informeren over de activiteiten en ontwikkelingen 
wordt het gratis magazine LEEF uitgegeven. Dit magazine wordt zes keer per jaar gemaakt en 
verspreid. 
In totaal zijn er 160.000 exemplaren gedrukt. Uitgaande van een verspreiding van 6 nummers per 
jaar, zijn er ca. 26.500 per nummer verspreid. 
Daarnaast is de digitale nieuwsbrief bijna 11.000 keer verstuurd. 
 
Social media 
Social media wordt steeds belangrijker in onze samenleving en geeft een indicatie van 
betrokkenheid op het werk van Schreeuw om Leven. Hieronder volgt een opsomming. 
• De website (www.schreeuwomleven.nl) kende 100.843 bezoekers, 177.566 paginaweergaven 

en werd 1.878 gedownload. 
• De website (www.erishulp.nl) kreeg 20.408 bezoekers en 35.643 paginaweergaven 
• Gemiddeld kregen zo’n 6.535 mensen per dag onze berichten via Facebook te zien. 
• In 2019 passeerde het aantal volgers de 2.000. In 2020 is dit verder doorgestegen, voorbij de 

2.500. 
• In het afgelopen jaar is het aantal volgers op Twitter min of meer gelijk gebleven. Hieronder 

staat hoe actief we zijn geweest en hoe vaak onze tweets weergegeven zijn. Naast het staatje is 
de best bekeken tweet van 2020 afgebeeld. 
 

Maand Tweet-
weergaven 

Aantal 
tweets 

Nieuwe 
volgers 

Januari 74.177 19 6 

Februari 23.554 18 6 
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Spreekbeurten 

Door de coronamaatregelen zijn veel activiteiten die Schreeuw om Leven voorheen organiseerde of 
waarvoor zij werden gevraagd, stil komen te liggen. Zo zijn er in 2019 totaal 90 presentaties 
gehouden. In 2020 is dit gereduceerd tot 21 presentatie die door 4 personen zijn verzorgd. 
 
 
 
  

Maart 66.522 63 18 

April 36.218 18 14 

Mei 22.422 17 18 

Juni 22.377 20 0 

Juli 25.013 17 12 

Augustus 21.343 15 3 

September 18.604 20 7 

Oktober 26.990 23 12 

November 40.055 34 15 

December 26.540 24 4 

Totaal    
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3. Hulpverlening ‘Er is Hulp’ 
 
Het opkomen voor de waarde van het leven is een belangrijk onderdeel van het werk van Schreeuw 
om Leven. Het is een Pro-life organisatie die duidelijk wil maken hoe belangrijk het leven is! Nee, 
abortus past niet in het ethisch woordenboek van deze organisatie. Tegelijkertijd is abortus een 
maatschappelijk geaccepteerd woord. In de samenleving zijn er mensen die van mening zijn dat je 
de vrijheid moet hebben om wel of niet te besluiten om abortus te laten plegen. Deze mening deelt 
Schreeuw om Leven niet en daar wil zij uiting aan geven door middel van de maatschappelijke 
activiteiten. 
 
Tegelijkertijd beseft Schreeuw om Leven dat christenen het onrecht moeten afwijzen, maar dat het 
nooit de persoon mag veroordelen. Juist daarom wil Schreeuw om Leven een helpende hand 
uitreiken naar personen die dit nodig hebben. Daarvoor bestaat de afdeling hulpverlening, bekend 
als ‘Er is Hulp’. 
 
Maatschappelijke bekendheid 
Om bekendheid te geven aan de hulp die Schreeuw om Leven wil bieden, worden regelmatig 
advertenties geplaatst. Ook de website www.erishulp.nl voorziet in een behoefte hetgeen blijkt uit 
het feit dat deze website 20.408 bezoekers heeft ontvangen. 
In 2020 zijn boeren uitgenodigd om een billboard in het weiland te plaatsen. In totaal zijn er .. van 
deze borden geplaatst. 
 
Hulpverlening 
De afdeling wordt gevormd door 3 beroepskrachten en 10 vrijwilligsters. De hulpvragen komen 
binnen bij de beroepskrachten en na een intake te hebben gehouden wordt de hulpvraagster – 
wanneer zij dat wil – gekoppeld aan een vrijwilligster. Deze vrijwilligster onderhoudt via mail contact 
met en begeleidt de hulpvraagster bij haar hulpvraag. Het gehele proces wordt begeleid en 
gecoacht door de beroepskrachten. 
 
Hulpvragen 
De hulpvragen zijn divers. Soms komen schrijnende situatie naar voren, waarbij hulpverleensters 
zich keer op keer verbazen over de eenzijdigheid van de voorlichting.  
 
Onbedoeld zwanger 
In 2020 zijn er 125 hulpvragen gesteld die betrekking hadden op onbedoelde zwangerschap. In 
vergelijking met 2019 is dit een vermindering van ca. 50%. De exacte reden hiervoor is in dit door 
corona getekende jaar moeilijk te achterhalen. 
Het valt op dat de hulpvragen steeds complexer worden. Vrouwen ervaren op veel gebieden in hun 
leven grote problemen: huisvesting, financiële zorgen, afwezige of dwingende partners, het 
ontbreken van een goed sociaal netwerk en opvoedproblemen. Daardoor vragen hulpvragers veel 
tijd van de beroepskrachten. 
 
Post Abortus 
Er zijn regelmatig mensen die om hulp vragen omdat zij abortus hebben laten plegen maar daar 
vroeger of later spijt van krijgen (de zogenoemde Post Abortus hulpvragen). In totaal zijn er 54 
mensen die om deze reden contact hebben opgenomen met de hulpverlening. Dit aantal is 
hetzelfde als in 2019. 
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Het is opvallend hoe schrijnend de verhalen zijn die hierachter schuilgaan. Het is veelal een extra 
stimulans om het werk van Schreeuw om Leven voort te zetten. 
 
Abortus Pil Remmer 
In totaal zijn er 13 aanvragen binnengekomen om gebruik te maken van de methode ‘Abortus Pil 
Remmer’ (APR). Wanneer iemand hierom vraagt, wordt doorverwezen naar een huisarts die deze 
medicatie kan geven. 
 
Sponsorplan 
Schreeuw om Leven kent een zogenoemd Sponsorplan. Dit sponsorplan is in het leven geroepen 
om vrouwen te helpen in de meest noodzakelijke uitgaven die gemaakt moeten worden om het 
ongeboren leven te ontvangen. In totaal hebben 50 personen gebruik gemaakt van deze 
dienstverlening, waarvan 22 nieuwe contacten. 
 
Overige 
De hulpverlening is – naast het bovenstaande - 26 keer benaderd met hulpvragen die zeer 
verschillend van aard zijn. Te denken valt aan o.a. vrouwen die hulp vragen voor een ander, collega 
hulpverleners van een andere organisatie, vragen met betrekking tot voorbehoedsmiddelen of over 
incest/seksueel misbruik. 
 
Vrijwilligsters 
De hulpverleningsafdeling bestaat hoofdzakelijk uit vrijwilligsters. Deze worden gecoacht door de 
beroepskrachten. 
• Er zijn 10 vrijwilligers verbonden aan de hulpverlening voor mensen die onbedoeld zwanger zijn. 
• Er zijn 75 mensen die zich concreet inzetten om mensen te begeleiden met een Post Abortus 

hulpvraag. Het gaat veelal om hulpvraagsters die de gevolgen van de abortus (het verlies van 
hun kind) moeten verwerken en een plaats moeten gaan geven. 

• In totaal zijn meer dan 200 vrijwillig(st)ers die zich (kunnen) inzetten als buddy voor vrouwen die 
om hulp vragen 

 
Toerusting 
Op 10 oktober is er een bijeenkomst gehouden met de vrijwilligsters die direct betrokken zijn bij de 
hulpverlening aan mensen die onbedoeld zwanger zijn geraakt. Tijdens deze 
toerustingsbijeenkomst ging het over ‘Samen werken vanuit de bedoeling’. Enerzijds ging het over 
het werken vanuit de bedoeling in plaats van het werken vanuit protocollen. Niet het systeem is 
leidend, maar de bedoeling is bepalend. Nagedacht is over de vraag: ‘Wat is de bedoeling van ons 
hulp verlenen?’  
Daarnaast is aandacht besteed aan de samenwerking tussen hulpvraagster, vrijwilligster en 
beroepskracht. 
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4. Organisatie 
 
Kantoor 
Het kantoor van Schreeuw om Leven is gevestigd in Hilversum (Ruitersweg 35). Vanuit deze locatie 
worden diverse ondersteunende werkzaamheden verricht. Er wordt secretariële ondersteuning 
geboden aan beroepskrachten en vrijwilligers. Een belangrijk onderdeel van deze ondersteuning 
zijn alle werkzaamheden op het gebied van ICT. Zo is er in 2020 een nieuwe server geplaatst 
hetgeen nodig bleek te zijn als gevolg van de groei van het werk. 
De financiële administratie werd door twee vrijwilligers – Wim en Meta - bijgehouden die hebben 
aangegeven de werkzaamheden na meer dan 30 jaar te willen beëindigen. Zij hebben besloten om 
het boekjaar 2020 af te ronden en de werkzaamheden over te dragen.  
 
Bestuur 
Het bestuur bestond uit 4 leden, namelijk: J.D. van Nifterik (voorzitter), H. Versteeg, G.J. van de 
Bovenkamp en mw. J. van der Mast. 
Halverwege het jaar heeft het bestuur advies gevraagd met betrekking tot de verhouding tussen 
enerzijds het opkomen voor het leven in de maatschappij en anderzijds het uitreiken van een 
helpende hand door middel van hulpverlening. Op basis van de uitkomst van het advies heeft het 
bestuur besloten om binnen Schreeuw om Leven beiden functies te behouden: de functie om ons te 
richten op de maatschappij en de functie van hulpverlening. 
 
Personeel 
Het jaar 2020 is er het nodige gebeurd binnen de stichting. Na diverse overleggen hebben Kees 
van Helden (directeur) en het bestuur geconcludeerd dat er een visieverschil over de aansturing 
van de organisatie is, dat niet overbrugd kan worden. Bestuur en directie hebben vervolgens 
afspraken gemaakt over het vertrek van de directeur, waarna het overige personeel en de 
achterban van de stichting zijn geïnformeerd. 
Kees van Helden is vanaf 2005 betrokken bij Schreeuw om Leven, waarbij hij sinds 2017 werkzaam 
is geweest als directeur. Aan het dienstverband komt met ingang van 1 mei 2021 een einde en 
vanaf 1 januari 2021 is hij vrijgesteld van werkzaamheden. Het bestuur heeft aangegeven dat zij 
hem ‘oprecht erkentelijk’ is voor zijn inzet en betrokkenheid op de stichting en op het ongeboren 
leven. 
 
 
 


