
Activiteitenverslag 2017 Schreeuw om Leven / Er is Hulp

De missie van stichting Schreeuw om Leven is om – uitgaande van de christelijke 
levensovertuiging en de beschermwaardigheid van het leven – op te komen voor het menselijk 
leven, zowel aan het begin als aan het einde van het leven.

2017 Was voor Schreeuw om Leven een jaar van groei. De
grote verrassing  was wel de enorme belangstelling voor de 
Mars voor het Leven. In dit verslag beschrijven we de diverse
activiteiten naar buiten toe, de interne organisatie en de
financiën. De hulpverleningsafdeling Er is Hulp wordt apart
behandeld. Daarbij kijken we naar de doelstellingen die we
begin 2017 hadden en zoeken we een verklaring voor de
groei, zodat we in 2018 ons beleid hierop kunnen sturen. We
beginnen met een beschrijving van de maatschappelijke
achtergrond van ons werk.

Om op de hoogte te blijven van het werk van Schreeuw om Leven en Er is Hulp is er het gratis 
magazine Leef. Aanmelding kan via deze link. Wij bestaan volledig van giften. U kunt ons ook 
volgen via Facebook en Twitter (schreeuwomleven).

In dankbaarheid aan onze Schepper en in de verwachting van de wederkomst van de Heere Jezus
Christus,

Kees van Helden en Alex van Vuuren
directeuren

Maatschappelijke ontwikkelingen
Door de liberale wetgeving beteffende abortus en euthanasie wordt de menselijke waardigheid in 
Nederland aan alle kanten aangetast. Schreeuw om Leven is actief in de samenleving om het 
maatschappelijke debat gaande te houden en om zoveel mogelijk mensen te helpen met het 
maken van de juiste keuze. 

Die keuze is niet zo moeilijk. Zoals een bankemployee die onze stichting bleek te kennen en 
spontaan zei: “Het is een no-brainer.” Oftewel, Hier hoef je niet over na te denken, een kind kan 
snappen dat de dood geen oplossing is. Zoals Mozes het al eeuwen geleden verwoordde: “Kiest 
dan het leven, opdat gij leeft.” (Deuteronomium 30:19)

Levensbegin
De laatste jaarrapportage van de Wet afbreking zwangerschap (over 2015) geeft aan dat de 
abortusratio (het aantal zwangerschapsafbrekingen per 1000 levendgeborenen) in ons land 
toeneemt. Dit cijfer is van 93 in 1990 gestegen tot 158 in 2015. 

Kabinet
In maart 2017 waren er verkiezingen voor de Tweede Kamer. Daar kwam in oktober eindelijk een 
kabinet uit voort van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie. De neerwaartse ontwikkeling van ethische 
zaken onder eerdere kabinetten kwam hiermee tot stilstand. Dat geldt in het bijzonder voor nieuwe 
wetgeving over voltooid leven en over verbreding van onderzoek met menselijke embryo’s. Echter, 
zowel bij levensbegin als bij levenseinde blijft de huidige mensonterende praktijk onveranderd 
doorgaan. Zie Leef 7 (2017), pagina 16-17.
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Ook werd de Nederlandse bijdrage aan het internationale fonds She decides van voormalig 
minister Lilianne Ploumen doorgezet.
Zie Leef 3 (2017), pagina 4-5.

Abortuscentra
Een heel uitzonderlijke ontwikkeling was het schandaal rondom de abortuscentra van CASA. Door 
wanbeleid en fraude zijn de CASA klinieken uiteindelijk failliet verklaard, ondanks dat de minister 
tot op het laatst steun bleef toezeggen. Zeven abortuscentra sloten aan het einde van het jaar 
definitief hun deuren.

Activiteiten van Schreeuw om Leven 
Magazine Leef 
Via het magazine Leef kunnen we informatie doorgeven over een breed scala aan pro-life 
onderwerpen. In 2017 werd er geregeld aandacht aan euthanasie besteed. In de zomer gaven we 
een Leef special uit met 15 verhalen uit de hulpverlening. De special uit 2015 over relaties en 
seksualiteit werd voor de vierde maal herdrukt. 

Materialen
Het project om de huisstijl te vernieuwen werd in 2017 nagenoeg afgerond. De beide websites 
kregen een hedendaagse opmaak en de folder over Er is Hulp kreeg een andere uitstraling. Er 
werden nieuwe materialen ontwikkeld, zoals de sponsorplanbrochure, posters van Er is Hulp, een 
ontwikkelingsposter en een levensvlag. Speciaal voor de wake bij de abortuscentra gaven we een 
vierkant boekje uit met informatie in vijf talen om een vrouw kort en krachtig van informatie te 
voorzien.

Nieuwjaarsreceptie
We begonnen het jaar met een nieuwjaarsreceptie in samenwerking met het Logos Instituut. 
Diverse sprekers lichtten ons in over het gebruik van de sociale media en internet voor het 
verspreiden van de  eigen boodschap. Hoofdspreker was Marten Visser van GlobalRize die op 
Instagram bijbelteksten plaatst die inmiddels door miljoenen mensen wereldwijd gelezen worden.

Waken
Er wordt minimaal een keer per maand door vrijwilligers gewaakt bij de meeste abortuscentra van 
Nederland. In 2016 waren we begonnen om de nadruk bij het waken van evangelisatie en 
demonstratie te verleggen naar het bereiken van de vrouw. In 2017 wierp deze benadering ook zijn
vruchten af. Meerdere vrouwen besloten ter plekke om af te zien van de abortus of namen contact 
op met onze hulpverlening.

Evenementen
Schreeuw om Leven was met stands aanwezig op diverse evenementen, zoals de Huishoudbeurs,
de Libelle Zomerweken, de EO Nederland Zingt Dag, de Betteld conferentie Bijbel & wetenschap, 
Opwekking en de Familiedagen. Een toenemend verschijnsel is dat er door derden activiteiten 
georganiseerd worden waar Schreeuw om Leven bij gevraagd wordt. Zo was de opbrengst van het
Voorjaarsconcert voor de verkiezingen op 11 maart in Wijk en Aalburg voor de stichting. Hetzelfde 
gold voor een concert in Alblasserdam. 

Meischol-actie
Aparte vermelding verdient de verkoop van de eerste meischol tijdens de Visserijdagen op Urk op 
22 mei. De opbrengst van deze jaarlijks terugkomende veiling wordt telkens aan een goed doel 
geschonken. Dit jaar was dat onze stichting. Schaatstweeling Ronald en Michiel Mulder 
verleenden als bekende Nederlanders hun medewerking aan de spannende veiling. Dit alles 
leverde niet alleen een mooi bedrag op, maar zorgde ook voor aandacht in de lokale pers. 
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Presentaties
De groei van het aantal spreekbeurten in 2016 zette in 2017 door en wel met 50 procent. We zijn 
begonnen met het aantal sprekers uit te breiden, zodat aan alle aanvragen kan worden voldaan. 
De meeste spreekbeurten gingen over jongeren en seksualiteit en vaak wordt een deel van de 
presentatie door de hulpverlening ingevuld.

Regioavonden
In het najaar gingen twee teams naar in totaal 14 plaatsen door het hele land om de Mars voor het
Leven te promoten. Op de avonden werd recente informatie gegeven over de abortuspraktijk en 
veel gesproken over het promoten van de mars in de eigen regio en het opzetten van werkgroepen
voor het organiseren van busvervoer. Deze avonden hebben zeker bijgedragen aan de groei van 
het aantal bussen naar de mars van ruim twintig naar tachtig.

Week van het leven
De Week van het leven die in 2016 voor het eerst werd gehouden kreeg in 2017 gelukkig een 
vervolg. Het aantal organisaties dat meedoet neemt toe en de sponsoring verloopt soepeler. De 
boodschap in 2017 via de eigen media en via radiospotjes was “Wanneer begint je hart te 
kloppen?” Deze campagne leidde zelfs tot debatten in de Tweede Kamer en resulteerde in een 
berisping van de Reclame Code Commissie. Opnieuw zagen we dat samenwerking met andere 
pro-life gezinde organisaties leidt tot een groter bereik onder het publiek en in de media.

Mars voor het Leven
De 25ste Mars voor het Leven in Den Haag was een geweldige ervaring. Voor het eerst waren we 
op het grote Malieveld. Het aantal deelnemers wordt geschat op 14.000, een enorme groei ten 
opzichte van duizend enkele jaren geleden. Naast de grote opkomst heeft de aanwezigheid van de
ChristenUnie, nu een regeringspartij, er aan bijgedragen dat de nationale pers aandacht aan de 
mars gaf. De mars haalde zelfs het achtuurjournaal. Wij zien deze mars als een bemoediging voor 
de pro-life beweging om meer naar buiten te treden en voor christenen om hun geluid buiten de 
kleine kring van de kerk te laten horen.

Buitenland
Schreeuw om Leven is actief lid van de Europese pro-life federatie One of Us. Met medewerking 
van de Hongaarse regering hield One of Us in mei een forum in Boedapest. Wij droegen bij door 
Kees van der Staaij en de Amerikaan Todd Huizinga aan te dragen als sprekers en door de 
deelname van een Nederlandse journaliste mogelijk te maken. Alex van Vuuren heeft in september
afstand gedaan van zijn vaste bestuursfunctie in de federatie. Leontien Bakermans heeft als 
onafhankelijk Nederlands coördinator van One of Us zijn plaats ingenomen. 

Interne activiteiten van Schreeuw om Leven
Team
Middels functioneringsgesprekken, vergaderingen en teamoverlegmomenten wordt er gewerkt aan
het persoonlijk functioneren en de verbondenheid van de vaste medewerkers. In het voorjaar 
hebben we Joanne van Beusekom aan het team toegevoegd als communicatiemedewerker. We 
werkten in totaal met 5,5 FTE.

Kantoor
Alle computers op kantoor werden vervangen door nieuwe. Nu kan elke medewerker op elke plek 
inloggen met zijn eigen wachtwoord. Daarnaast werd geïnvesteerd in nieuwe software voor 
relatiebeheer en boekhouding. Al deze vernieuwingen waren hard nodig en maken het mogelijk om
efficiënter te gaan werken.
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Er is Hulp
Hulpvragen
Het aantal hulpvragen was in 2016 erg gestegen; in 2017 waren het er nog iets meer, in totaal 412.
De meeste hulpvragen (80 procent) gingen om een onbedoelde zwangerschap en bij 20 procent 
betrof het een hulpvraag ná een abortus. De complexiteit van de hulpvragen nam toe, wat terug te 
zien is in het totaal van ongeveer 3.500 contactmomenten met de hulpvragers. Vanwege de 
grilligheid van sommige contacten is het niet goed te vast te stellen, maar we schatten dat 
ongeveer de helft van de onbedoeld zwangeren  koos voor het kindje. Bij de hulpvragen worden 
steeds meer buddy’s ingezet, vrijwilligers die in de buurt van de hulpvrager wonen en bereid zijn 
om een luisterend oor te lenen en om praktisch te helpen. In totaal waren 88 buddy’s actief in 
2017.

Ruimte
Om meer werkruimte te creëren voor het team van de hulpverlening zijn we per 1 juni een extra 
ruimte gaan huren. Er is zelfs een werkplek extra voor eventuele uitbreiding van het huidige team 
van drie hulpverleners.

Toerusting
Onder de naam PUA pro-life werd in het voorjaar een intensieve toerustingscursus gegeven voor 
een ieder die geïnteresseerd is in de hulpverlening. Het merendeel van de 25 deelnemers is 
inmiddels actief als buddy, counselor of hupverlener.

Promotie
In elk nummer van Leef magazine verschijnen wel een of twee verhalen vanuit de hulpverlening. 
Het zomernummer was zelfs een complete special met vijftien verschillende ervaringsverhalen. 
Deze uitgave is bemoedigend voor de achterban en kan daarnaast gebruikt worden om onbedoeld 
zwangeren positief te informeren. Ook werden er diverse nieuwe materialen ontwikkeld (zie boven)
en kreeg de website een nieuwe vormgeving. 

Sponsorplan
Van het in 2016 gelanceerde sponsorplan werd in 2017 steeds meer gebruik gemaakt. Er is een 
protocol ontwikkeld en de administratieve verwerking is gestroomlijnd. Er is een verdeling gemaakt
tussen een sponsorplan A en een plan B. Plan B wordt alleen ingezet als er aantoonbaar sprake is 
van een ontoereikend inkomen. De praktische en financiële hulp loopt altijd via de buddy die aan 
de hulpvrager gekoppeld is.

Abortuspilstopper
Een nieuw initiatief is dat we medicatie aanbieden waarmee de werking van de eerste pil van de 
abortuspil ongedaan gemaakt kan worden. Voor deze abortuspilstopper hebben we een protocol 
en werken we samen met enkele huisartsen.
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