
voorachterflap

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
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via Facebook op de hoogte 
brengen wanneer een vrouw 
besluit voor haar kindje te 
gaan en er nog fi nanciële 
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 heffi ngen, 
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 oplossinggeen 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.

 035 621 42 05
 contact@erishulp.nl

 www.erishulp.nl
       www.schreeuwomleven.nl/doneren


