
Mijn genen zijn uniek. 
Mijn geslacht en ook de 
kleur van mijn ogen en 
haren zijn vastgelegd.

Hier ben ik... als wonder 

van mijn Schepper!

Mijn prilste begin, 

de bevruchting van 

mama’s eicel door 

papa’s zaadcel.

8 weken 
Ik ben nu onge-
veer 3 cm groot. 
De meeste van 
mijn organen 
werken al! Ik kan 
ook voelen.

4 weken 
Mijn hartje klopt. Mijn 

ogen ontstaan. Ik krijg 

rugwervels en spieren.

12 weken 
Ik kan een vuist 
maken, mijn 
tenen krommen 
en … schoppen!

16 weken 
Met mijn 15 
centimeter 
maak ik 
salto’s en rek 
mij uit. Gapen 
doe ik ook.

20 weken 
Ik beweeg mijn 
armen en benen 
graag. Mama kan 

mij voelen. En ik 
hoor geluiden van 

buiten haar buik. 
Ik ben al 25 cm.

36 weken 
Ik ben gedraaid en er 
bijna klaar voor. Word 
ik nu geboren, dan is 
dat oké. Met mijn 45 
cm ben ik er groot 
genoeg voor.
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24 weken 
Nu ben ik 33 cm. Als 
ik hik, voelt mama een 
schokje. Als ze voor me 
zingt, vind ik dat fi jn. Ik 
beweeg mee op het ritme 
van de muziek. 28 weken 

Bewegen wordt 
nu lastiger. 
Maar ik ben dan 
ook al 40 cm!

DE ONTWIKKELING 
VAN MENSELIJK 
LEVEN VANAF DE 
BEVRUCHTING

via Facebook op de hoogte 
brengen wanneer een vrouw 
besluit voor haar kindje te 
gaan en er nog financiële 
problemen zijn.

Het is niet de bedoeling om 
vrouwen geld te geven maar 
dat de door ons aangestelde 
buddy in overleg de 
benodigde materialen koopt 
en de kosten bij Schreeuw 
om Leven declareert.
De deelnemers aan het 
sponsorplan kopen dus zelf 
geen materialen maar maken 
een bedrag ter waarde van 
een of meer pakketten via 
online doneren over naar 
Schreeuw om Leven. Het 
geld dat voor het sponsorplan 
binnenkomt, wordt vervolgens 
gebruikt voor de aanschaf van  
de materialen en de kosten van 
de begeleiding.

Help een aanstaande moeder
Volgens opgave van het Nibud 
kost een eerste kind in het eerste 
jaar ongeveer € 2.500,-. Hierbij 
is geen rekening gehouden met 
eventuele verminderde inkomsten, 
hoger water en energie gebruik, 
hogere gemeente heffingen, 
meer boodschappen, eventuele 
kinderopvang en eventuele 
oppas kosten.
Met elke € 2.500,- kunnen wij 
een aanstaande moeder een jaar 
lang helpen in de eerste kosten 
van een kind doordat we de 
babykamer kunnen inrichten met 
goede gebruikte meubels.

Abortus is  
geen oplossing

Red een kind met ons sponsorplan

De waarheid en liefde van 
God toegepast op alle 

terreinen van het leven

Ongewenst  
zwanger?

Er is Hulp  
Onze hulp is vertrouwelijk,  
al onze diensten zijn gratis.
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       tinyurl.com/SOL-doneren



hulp en adviezen geeft. De praktische 
hulp kan bestaan uit het inrichten 
van de babykamer, een kinderwagen, 
babyzitje, maar ook door mee te gaan 
naar afspraken, enzovoorts.

Met al deze hulp is de vrouw er nog niet. 
Daarom hebben we het sponsorplan 
verder ontwikkeld, waarbij de vrouw met 
steun van onze achterban een jaar lang 
wordt geholpen met benodigdheden 
voor moeder en kind, zodat ze beiden 
een goede start kunnen maken. 
Tijdens dat eerste jaar kijken onze 
hulpverleners, samen met de vrouw en 
de aangestelde buddy, vooruit naar de 
tijd daarna en wat daar voor structurele 
oplossingen nodig zijn. Een proef met 
het plan begin november 2016, heeft er 
voor gezorgd dat direct al een afspraak 
voor de abortus werd afgezegd.

Door middel van kleine ‘pakketten’ 
kan onze achterban intekenen om 
een gedeelte van de zorg voor haar 
rekening te nemen. Eerdere ervaringen 
met vragen via de Facebookpagina 
(facebook.com/SchreeuwomLeven) 
voor gerichte ondersteuning lieten een 
enorme betrokkenheid en bereidheid 
zien om vrouwen in nood te helpen. 
We zullen we de achterban regelmatig 

SPONSOR 
PLAN

‘Ik kreeg hoop, al wist ik dat het super 
moeilijk zou worden financieel gezien. 
Maar op dat moment wisten we ook dat 
we de juiste keuze hadden gemaakt.’

Stichting  
Schreeuw om Leven 

Stichting Schreeuw om Leven 
zet zich al sinds 1985 in voor het 
ongeboren leven. 

Met voorlichtingsavonden, 
gastlessen op scholen, 
spreekbeurten bij verenigingen 
en kerken informeren we over 
het thema abortus. De cijfers, 
de procedures, alternatieven en 
actuele situaties laten iets zien 
van de omvang van de problemen, 
maar ook van de oplossingen. Goed 
contact is er met de CU en SGP 
Tweede Kamer fracties en er wordt 
samengewerkt binnen het Platform 
Zorg voor het leven, zoals bij de 
succesvolle Week van het Leven in 

november 2016. Jaarlijks wordt de 
Mars voor het Leven gehouden in 
Den Haag. Dit brengt steeds meer 
medestanders op de been in een 
indrukwekkende stille tocht door 
Den Haag.

Onlangs is binnen het platform 
Zorg voor het leven besloten om in 
2017 weer een Week van het Leven 
te organiseren. Dit jaar zal die op 
zaterdag D.V. 9 december worden 
afgesloten met de 25e Mars voor 
het Leven op het Malieveld.

Stichting Schreeuw om Leven
Ruitersweg 37a
1211 KT HILVERSUM
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‘Help zwangere 
vrouwen om hun 
kindje te kunnen 

krijgen.’

Er is Hulp, de hulpverleningstak 
bij stichting Schreeuw om leven, 
krijgt dagelijks hulpvragen binnen. 
Met buddy’s, het sponsorplan en 
pakketten bieden wij moeders in 
nood een helpende hand. 

Er is Hulp is ondersteunt zwangere 
vrouwen en meisjes in hun keuze 
voor het kindje. Vanuit het kantoor in 
Hilversum wordt door professionele 
en vrijwillige krachten passende hulp 
geboden. Dit kan zowel op psychisch, 
sociaal, als geestelijk gebied zijn. 
Via een sponsorplan biedt Er is Hulp 
bovendien praktische hulp tot een 
jaar na de geboorte aan vrouwen 
die om financiële redenen een 
abortus overwegen. Dit werkt echt 
levensreddend voor kind en moeder.

Buddy’s bieden hulp 
Indien nodig zoeken we mee naar 
opvang en huisvesting als de 
vrouwen er alleen voor staan. Het 
komt helaas regelmatig voor dat 
vrouwen door hun keuze om het 
kindje te houden op straat komen te 
staan. Voor ondersteuning ter plaatse 
stellen we een buddy aan die tijdens 
de zwangerschap meeloopt, een 
luisterend oor biedt en praktische 

STICHTING SCHREEUW OM LEVEN

Wat wilt u bijdragen? 
Donateurs van het sponsorplan kunnen een 
pakket samenstellen dat wij aan een moeder 
kunnen aanbieden. Dit pakket kan bestaan uit 
verschillende vullingen, zoals:

   x  Luiers voor één maand  € 40,-   

   x  Billendoekjes voor een  

 kwartaal    € 30,-

   x  6 rompertjes per 

 twee maanden   € 15,- 

   x  Shampoo en lotion  

 één maand   € 15,- 

   x  Babyvoeding per maand  € 15,- 

   x  Extra babyvoeding  

 één maand   € 50,- 

   x  Wasmiddel één maand  € 15,- 

+

...

Uw samengestelde donatie kunt u doorgeven 
via www.tinyurl.com/SOL-doneren
Heel hartelijk dank!

http://www.schreeuwomleven.nl/

