
Jaarverslag 2021 
 

 

 

 

Inleiding  

Schreeuw om Leven komt vanuit Bijbelse grondslag op voor menselijke waardigheid, geeft 

stem aan ongeboren kinderen en hulp aan vrouwen rond onbedoelde zwangerschap. 

Zo werken we aan een cultuur waarin abortus ondenkbaar en onnodig is. 

 

De stichting bestaat uit twee afdelingen:  

- Maatschappijbeïnvloeding 

- Hulpverlening (‘Er is Hulp’) 

 

2021 was een ongebruikelijk jaar. Er was onrust in de organisatie rond het vertrek van de vorige 

directeur en activiteiten konden vanwege Corona en bijbehorende maatregelen nauwelijks worden 

ontplooid. Niettemin is er veel reden voor dankbaarheid aan onze goede God voor de terugkerende 

rust en al het werk dat toch gedaan kon worden. Daarvan getuigt dit jaarverslag. 

 

Dit activiteitenverslag presenteert waarmee de stichting zich in 2021 heeft beziggehouden. 

Achtereenvolgens komt aan de orde: maatschappijbeïnvloeding,  hulpverlening, organisatie en 

afsluitend een overzicht met algemene gegevens. 
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1 Maatschappijbeïnvloeding 

1.1 Vrijwillige inzet 

Er zijn veel vrijwilligers 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. Met betrekking tot maatschappijbeïnvloeding is er de volgende 

vrijwillige inzet: 

- Rond de Mars voor het Leven zijn circa 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 vrijwilligers in 2021 niet 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 hier ca. 40 mensen bij betrokken. 

 

1.2 Week van het leven 

Schreeuw om Leven participeerde opnieuw in de Week van het Leven. In het bredere 

samenwerkingsverband van het Platform Zorg voor leven werd een landelijke televisiecampagne 

geïnitieerd en uitgevoerd. 

 

Tijdens de Week van het Leven is een petitie aangeboden aan de Tweede Kamer met als titel “De 

beraadtermijn bij abortus moet blijven.” Dat is de hartenkreet van bijna 11.000 mensen die de petitie 

hebben ondertekend, een initiatief van NPV, Schreeuw om Leven en SGP. 

 

1.3 Mars voor het leven 

Op 13 november 2021 werd de jaarlijkse Mars voor het Leven gehouden, opnieuw in Den Haag. Dit 

jaar voor de negenentwintigste keer. Vanwege de maatregelen rond Corona kon dit op beperkte 

schaal plaatsvinden. Er liepen circa vijfhonderd mensen mee met de Mars. Het tafelprogramma dat 

tegelijk werd uitgezonden, werd door ruim twintig duizend mensen gevolgd. 
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1.4 Waken 

Zo’n 150 vrijwilligers (zogeheten ‘wakers’) die regelmatig naar abortuscentra gaan om op grond van 

het demonstratierecht duidelijk te maken dat zij ‘voor het leven’ zijn en vrouwen wijzen op hulp en 

andere oplossingen dan een abortus. Zij worden aangestuurd door de landelijk coördinator waken. 

 

1.5 Websites 

Schreeuw om Leven heeft een aantal websites die in 2021 de volgende resultaten hebben 

opgeleverd. 

 

www.schreeuwomleven.nl: 

- Websitebezoek: 56.879 

- Paginaweergaven: 100.773 (waarvan 77.710 uniek) 

- Downloads: 565 

- Aantal acties per bezoek: 1.9 (pagina weergaven, downloads, outlinks en interne links) 

 

www.erishulp.nl 

- Websitebezoek: 5.915 

- Paginaweergaven: 11.677 (waarvan 9.225 uniek) 

- Aantal acties per bezoek: 2.1 (pagina weergaven, downloads, outlinks en interne links) 

 

www.abortus-info.nl 

- Websitebezoek: 31.120 

- Paginaweergaven: 54.387 (waarvan 45.064 uniek) 

- Downloads: 565 

- Aantal acties per bezoek: 1.9 (pagina weergaven, downloads, outlinks en interne links) 

 

1.6 Media 

Schreeuw om Leven heeft zich in 2021 zes keer actief gepresenteerd in de media. 

 

Op de sociale media is Schreeuw om Leven actief geweest op Facebook, Instagram, LinkedIn en 

Twitter. 
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1.7 Spreekbeurten 

In verband met covid-19 (voorzorgs)maatregelen zijn er in 2021 sterk minder spreekbeurten 

gegeven. In 2021 zijn er 7 spreekbeurten gegeven door 4 sprekers. 

 

1.8 Leef magazine en nieuwsbrieven 

In 2021 zijn er in totaal 156.723 exemplaren van Leef magazine verstuurd. Dit aantal is verspreid over 

6 edities. Daarnaast zijn er in 2021 bijna 42.000 reguliere nieuwsbrieven verstuurd (4 nieuwsbrieven) 

 

1.9 Internationaal 

Schreeuw om Leven is aangesloten bij One of Us. In oktober 2021 heeft de stichting acte de présence 

gegeven op een conferentie te Lissabon. 
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2 Hulpverlening 

2.1 Vrijwillige inzet 

Er zijn veel vrijwilligers 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. Met betrekking tot hulpverlening zijn er zo’n 125 mensen die zich op 

verschillende manieren vrijwillig inzetten voor de hulpverlening. 

 

2.2 Hulpvragen onbedoelde zwangerschap 

In totaal heeft de hulpverleningsafdeling ‘Er is Hulp’ 149 vrouwen kunnen helpen met vragen rond 

onbedoelde zwangerschap, waarvan in 2021 130 hulpvragen nieuw waren.  

De uitkomsten van de afgeronde hulpverleningstrajecten waren als volgt: 

- 48 (37,2%) vrouwen kozen voor hun kindje 

- 44 (34,1%) vrouwen gingen uit contact zodat we niet weten hoe het verder is gegaan met hun 

zwangerschap 

- 17 (13,2%) vrouwen kozen voor abortus 

- 12 (9,3%) vrouwen bleken toch niet zwanger te zijn 

- 7 (5,4%) vrouwen kregen een miskraam 

- 1 (0,8%) vrouw had een buitenbaarmoederlijke zwangerschap 

 

Redenen waarom deze vrouwen hulp zochten: 

- 73 (56,6%) vrouwen zochten hulp bij hun keuze 

- 13 (10,1%) vrouwen dachten dat we een kliniek waren 

- 11 (8,5%) vrouwen waren heel bang dat ze zwanger waren 

- 9 (7,0%) vrouwen zoeken hulp omdat ze gedwongen worden tot abortus 

- 7 (5,4%) vrouwen hadden hulp nodig bij huisvesting 

- 7 (5,4%) vrouwen hadden moeite om zich voor te bereiden op het moederschap  

- 3 (2,3%) vrouwen zochten praktische hulp zonder abortusoverweging 

- 3 (2,3%) jonge meisjes vragen of ze abortus kunnen doen zonder dat hun ouders het weten 

- 2 (1,6%) vrouwen zoeken hulp omdat ze niet weten wie de vader van hun kindje is 

- 1 (0,8%) vrouw wil haar kindje afstaan, later koos ze er toch voor om het kindje te houden 
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2.3 Hulpvragen postabortus 

In 2021 waren er 57 postabortus-hulpverleningstrajecten, waarvan 45 nieuwe. 

 

2.4 Sponsorplan 

31 vrouwen zijn in aanmerking gekomen voor het sponsorplan, waarvan 21 in Sponsorplan B. Het 

sponsorplan is in het leven geroepen om vrouwen te helpen in de meest noodzakelijke uitgaven die 

gemaakt moeten worden om voor hun kindje te kunnen (gaan) zorgen. 

 

2.5 Abortuspilremmer (APR) 

Negenentwintig vrouwen zochten contact voor de abortuspilremmer (APR). In zeventien gevallen is 

de APR voorgeschreven en zijn er twee zwangerschappen zijn behouden. 

 

2.6 Overige 

De hulpverlening is – naast het bovenstaande - 55 keer benaderd met hulpvragen die zeer 

verschillend van aard zijn. Te denken valt onder meer aan vrouwen die hulp vragen voor een ander, 

intervisieverzoeken van hulpverleners van andere organisaties, vragen met betrekking tot 

voorbehoedsmiddelen. 
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3 Organisatie 

3.1 Kantoorteam  

Op 31 december 2021 was 6,92 fte in dienst. 

 

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.  

 

Ed van Hell droeg als ad interim directeur per 1 oktober 2021 zijn taken en verantwoordelijkheden 

over aan de nieuwe directeur, Arthur Alderliesten. 

 

3.2 Bestuur 

De samenstelling van het bestuur is in 2021 niet gewijzigd en bestond op 31 december 2021 uit vier 

leden: 

J.D. van Nifterik (voorzitter)  

H. Versteeg (secretaris en penningmeester) 

G.J. van de Bovenkamp 

mw. J. Honing 

 

De bestuursleden van Stichting Schreeuw om Leven ontvangen geen beloning. Wel komen zij in 

aanmerking voor vergoeding van werkelijk gemaakte kosten of voor - desgewenst - de door de 

Belastingdienst vastgestelde vrijwilligersvergoeding. 
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4 Algemene gegevens 

 

Post- en bezoekadres 

Ruitersweg 35 

1211 KT Hilversum 

 

Contactgegevens 

+31 (0)35 62 44 352  

info@schreeuwomleven.nl  

www.schreeuwomleven.nl  

 

Overige gegevens  

IBAN NL41 INGB 0000 0090 79 

KVK 41189167 

RSIN 007636684 

 

Schreeuw om Leven is een ANBI-stichting, een algemeen nut beogende instelling. 

mailto:info@schreeuwomleven.nl
http://www.schreeuwomleven.nl/

