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Ik kan uit eigen ervaring zeggen dat de hulp die ik heb ontvangen toen ik onbedoeld zwanger 
was er mede voor heeft gezorgd dat ik mijn kindje heb gehouden. De hulp die ik kreeg was in 
eerste instantie om mijn situatie goed door te spreken. Duidelijk te krijgen voor mezelf 
waarom ik een abortus wilde. Deze hulp ging zonder oordeel, dwang of ongemak maar juist 
heel liefdevol en begripvol. 

Ik kijk positief op de hulp die ik heb ontvangen terug en dat is wat ik iedere vrouw in een 
soortgelijke situatie gun. Het gaat om hulp in een periode dat je als vrouw zeer kwetsbaar 
bent omdat je onbedoeld zwanger bent. Het is een emotionele rollercoaster.  

Dat ik al een paar jaar betrokken ben bij deze campagne is omdat ik geloof in het delen van 
ervaringen, het delen van een persoonlijk verhaal. Maar het is ook het delen van hoop, dat er 
alternatieven zijn en abortus niet de enige oplossing is. Maar ik zal nooit een vrouw die heeft 
gekozen voor abortus veroordelen. Ik zie de overeenkomsten tussen mij en een vrouw die 
abortus heeft gepleegd. De zwangerschap zal ons allebei voor altijd bij blijven. Het verschil 
daarentegen is dat de ene vrouw haar kindje in de ogen zal kijken en de andere vrouw niet. 
En dat is een feit. En mijn ervaring is dat ik echt blij ben met mijn kindje, want zij heeft altijd 
los gestaan van mijn situatie waardoor ik abortus overwoog. En mijn volle overtuiging is dat 
in de meeste gevallen de situatie waarin de vrouw zit, ervoor zorgt dat een abortus wordt 
overwogen of besloten, niet het kindje zelf.  

Daarom sta ik 100% achter de boodschap van deze campagne dat er hulp is voor vrouwen 
die onbedoeld zwanger zijn. 


