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Geachte heer/ mevrouw, 

Met deze brief willen we u graag kennis laten maken met twee van onze nieuwe uitgaven: ‘HET’ boekje en een 
speciale editie van het magazine Leef. Beide gaan over een onderwerp waarover iedereen wel iets te zeggen 
heeft: relaties en seksualiteit. Stichting Schreeuw om leven stelt deze twee uitgaven gratis ter beschikking. 
Ze kunnen gebruikt worden om in gesprek te komen met jongeren over dit tere onderwerp. Wij willen namelijk 
graag dat jongeren ook deze informatie krijgen.  

Jong beschadigd
Voorlichting over relaties en seksualiteit wordt nogal eens doorgeschoven naar scholen waar de focus gericht 
kan zijn op de handelingen: Wat is seks? Hoe doe je het? Hoe doe je het veilig? Alleen deze voorlichting is niet 
voldoende. Het laat aspecten weg en prikkelt jongeren om te experimenteren met seksuele handelingen. En dan 
kan het misgaan. Jongeren worden beschadigd omdat zij – en vaak ook volwassenen –  niet weten wat seksuele 
handelingen met je doen. Een jongen steekt anders in elkaar dan een meisje. Door intiem contact worden stofjes 
in de hersenen aangemaakt die voor een geestelijke verbinding zorgen tussen de twee personen. Hoe meer 
verschillende relaties hoe zwakker de verbindingen worden.

Niet los verkrijgbaar 
Tijdens seksuele voorlichting worden liefde en techniek regelmatig losgekoppeld. Liefde en seksualiteit zijn 
echter niet los verkrijgbaar; als je ze van elkaar scheidt, kan dat grote gevolgen hebben. Bij deze brief vindt u 
daarom ‘HET’ boekje, dat uitlegt wat seksualiteit inhoudt en hoe het bedoeld is. In de context van liefde, trouw en 
de bijbel. De Leef special gaat over relaties en seksualiteit en geeft diepere achtergronden bij ‘HET’ boekje.

Veilig vrijen houdt veel meer in dan ‘niet zwanger worden’ en ‘geen soa’s oplopen.’ Veilig vrijen is weten wat de 
gevolgen van relaties en seksualiteit zijn voor je toekomst. Vrijen is veilig als je jezelf (over)geeft aan iemand van 
wie je houdt en die heeft beloofd jou trouw te zullen zijn. Onze kinderen zijn kostbaar en daarom willen we graag 
in ze investeren. Het is onze wens en gebed dat jongeren goed op de hoogte zijn over relaties en seksualiteit, 
zodat ze als de tijd daar rijp voor is, een goede relatie met de juiste levenspartner kunnen opbouwen.

Met vriendelijke groet,

Kees van Helden
Directeur stichting Schreeuw om Leven

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van het boekje of de special, stuur dan uw e-mail aan: 
info@schreeuwomleven.nl. Of voor het bestellen van extra materiaal via: www.schreeuwomleven.nl/materiaal
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