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

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 december 2017. 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.
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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 fi nanciële 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 
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Stichting 
Schreeuw om Leven Sponsorplan, hoe 

kunt u helpen?

Via onze website (www.
schreeuwomleven.nl/doneren) 
kunt u invullen wat u zou willen 
bijdragen aan het sponsorplan. 
Hier kunt u ook aangeven of u 
dit eenmalig, maandelijks of 
per kwartaal wil doen. Met deze 
bedragen gaat de aangestelde 
buddy lokaal de scherpste 
aanbiedingen in luiers, voeding, 
wasmiddel etc aanschaffen 
die zij dan overhandigd aan de 
vrouw in nood.

Heel hartelijk dank 
voor uw bijdrage!


