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Het Westen gaat er vaak prat op dat de tijd van het 
kolonialisme voorbij is, en dat er nu enkel aan ont-
wikkelings-’hulp’ of zelfs ontwikkelings-’samenwer-
king’ wordt gedaan. Maar in de praktijk is die hulp 
steeds meer afhankelijk van het aanvaarden van an-
ticonceptie en abortus. Daarmee wordt er expliciet 
aan een soort van ideologische kolonisering gedaan, 
en wordt de diepgewortelde pro-life cultuur in Afrika 
drastisch aangetast. 

Een Afrikaanse vrouw, Obianuju Ekeocha, schreef 
daarover een tijd terug een open brief aan Melinda 
Gates, de vrouw van de Amerikaanse miljardair Bill 
Gates. Met hun Bill & Melinda Gates Foundation 
‘helpen’ zij Afrika met honderden miljoenen dollars 
om anticonceptie en abortus te financieren. 

Ze merkt allereerst op dat in Afrika nieuw leven door 
de hele gemeenschap met veel vreugde en enthousi-
asme wordt onthaald met zingen, klappen en dansen. 
In haar dorp was er zelfs een speciaal lied voor bij 

geboortes, en een ander voor bij een huwelijk. Er zijn 
natuurlijk veel problemen in Afrika, en mensen kla-
gen daar ook vaak over, maar ze schrijft dat ze nog 
nooit iemand heeft horen klagen over een nieuw kind. 

Hoewel ze vijf jaar lang in Afrika in een medische 
omgeving was opgeleid en heeft gewerkt, had ze ook 
nog nooit over een ‘postnatale depressie’ (depressie 
van de vrouw na een zwangerschap) gehoord. Ze had 
dat zelfs nog nooit gezien of ervaren hoewel er zeer 
veel kinderen werden geboren in haar omgeving. Wat 
er wel steevast gebeurt is dat de moeder of een tante 
van de vrouw een tijdje komt inwonen om voor de 
baby te helpen zorgen. Ondanks alle problemen in 
Afrika worden nieuwe kinderen als een symbool van 
hoop en leven gezien, dat krachtig wordt ondersteund 

door de familie en de ruimere om-
geving.

Ze schreef haar open brief toen 
ze het plan vernam van Melinda 
Gates om honderden miljoenen 
te spenderen om Afrikaanse 
vrouwen minder vruchtbaar te 
maken. Blijkbaar vindt Gates 
dat ‘seks zonder voortplanting’ 
het soort hulp is dat het Westen 
aan Afrika moet geven. Maar, 
zo waarschuwt Ekeocha: “Op 
het moment dat deze enorme 
hoeveelheden anticonceptieve 
middelen in de wortels van onze 

samenleving worden ingebracht, 
zullen ze zonder twijfel de diep 

ingebakken seksuele moraal doen afkalven en 
vergiftigen.” Ze verwijst daarbij naar de Lambeth 
conferentie van 1930 waar de Anglicanen voor het 
eerst anticonceptie toestonden. 

Over de open brief van een Afrikaanse vrouw 
aan Melinda Gates

Obianuju Ekeocha werd geboren in Nigeria en is 
oprichtster van Culture of Life Africa
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De geschiedenis heeft ons intussen geleerd wat er ge-
beurt wanneer een maatschappij seks losmaakt van 
vruchtbaarheid. Er is de erosie van moraliteit, relaties 
en gezinnen, en natuurlijk de miljoenen onverwachte 
zwangerschappen die dan in de gruwel van abortus 
eindigen.

In lijn met wat Paulus VI ook schreef in zijn ency-
cliek Humanae Vitae voorspelt Ekeocha dat anticon-
ceptie de ontrouw en seksuele 
promiscuïteit in Afrika zal doen 
toenemen. Het project van hon-
derden miljoenen dollars stelt 
seks immers voor als een aange-
naam en onschuldig tijdverdrijf 
zonder verband met kinderen en 
dus zonder verband met verant-
woordelijkheid.

Het zal de verspreiding van HIV 
en van SOA’s dus enkel doen toenemen, samen met 
de gezondheidsrisico’s veroorzaakt door anticoncep-
tie – zonder de gezondheidszorg van het Westen. Ze 
wijst bovendien op de enorme impact op het milieu 
als al die hormonen in het drinkwater terechtkomen, 
en condooms worden weggeworpen.

Obianuju Ekeocha besluit haar brief met een oproep 
aan Melinda Gates om Afrikaanse vrouwen te geven 
wat ze écht nodig hebben: gezondheidszorg, voedsel, 
onderwijs, en microkredieten. Ook kuisheid-educatie 
is nuttig en nodig om de seksuele moraliteit te 
beschermen en te versterken. Daar liggen de problemen 
van Afrika. Anticonceptie gaat die problemen niet 
oplossen, maar integendeel 
verergeren. Melinda Gates wil 
een grote erfenis nalaten aan 
Afrika en andere arme gebieden 
in de wereld. Maar, zo besluit 
Ekeocha: “Laat het een erfenis 
zijn die leven, liefde en vreugde 
aan de noodlijdende wereld 
geeft.”

Nadat ze de brief schreef kreeg 
die snel veel aandacht, zowel 
positieve als negatieve. Som-
mige feministen konden het ab-
soluut niet verdragen dat Afri-
kaanse vrouwen anticoncepte 
echt niet als hun eerste prioriteit 
zien. Wat haar opviel in al die 
debatten was dat veel mensen 
Afrika en de Afrikanen niet echt 

begrijpen, dus ze ziet het als haar taak om de interna-
tionale gemeenschap daarover in te lichten.

Ze was 26 toen ze, als jongste van zes kinderen, naar 
het Verenigd Koninkrijk kwam om te studeren en te 
werken. De culturele schok was echter groot, voor-
al wat de gezinswaarden betrof. Daarom besliste ze 
om te blijven opkomen voor die Afrikaanse gezins-
waarden, en nam ze het initiatief om die open brief te 

schrijven.

Ze produceerde intussen ook 
een korte documentaire ge-
naamd ‘Killing Africa’ over 
hoe abortus-organisaties zoals 
Marie Stopes International geld 
krijgen van rijke westerse lan-
den om in Afrika abortussen 
uit te voeren. Dat is dan ‘ont-
wikkelingshulp’ die erop neer-

komt dat men het probleem van hongerige kinderen 
wil verhelpen door die kinderen te aborteren in de 
moederschoot. Aangezien abortus in veel Afrikaanse 
landen trouwens verboden of sterk ingeperkt is, doet 
Marie Stopes International vaak ook illegale abortus-
sen. In de documentaire is te zien hoe de directeur 
van Marie Stopes International op een bijeenkomst 
openlijkt toegeeft dat zijn organisatie illegale abor-
tussen uitvoert. Dat gebeurt dan met geld voor ‘ont-
wikkelingssamenwerking’! 

 Lees de volledige brief op: http://www.laici.va/con-
tent/laici/en/sezioni/donna/notizie/an-african-wo-
man-s-open-letter-to-melinda-gates.html

Recent nog produceerde Obianuju de lange documentaire ‘Strings attached’ 
(Addertjes onder het gras), over hoe Westerse donoren abortus en anticoncep-
tie in heel Afrika proberen te verspreiden.

(Ontdek de waarheid 
over de addertjes onder het gras 
van de Westerse steun aan 

“Dat is dan ontwikkelingshulp 
die erop neerkomt dat men 
het probleem van hongerige 
kinderen wil verhelpen door 
die kinderen te aborteren in 

de moederschoot.”
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Om onze lezers te helpen in hun dagelijkse strijd voor het 
leven verloten we vijf exemplaren van dit boek. Zo kan u 
inzichten en ervaringen opdoen om in gesprekken niet enkel 
het recht op leven beter te verdedigen, maar ook het hart van 
de toehoorder te raken en te overtuigen.

Het enige dat u moet doen is een email met uw adres sturen naar  
info@provita.be met de vermelding: ‘Liefde doet Leven’. U kan 
deelnemen tot en met 31 augustus 2019. De vijf winnaars 
ontvangen in september hun gratis exemplaar, alle andere 
deelnemers kunnen het boek zonder verzendkosten bij ons 
bestellen. 

Stephanie Gray: Liefde doet leven: Abortus & de kunst van echte 
communicatie.
208 blz. | 12,99 euro | CLC publicaties

Maak kans op een gratis exemplaar van dit 
inspirerende en praktische  pro-life boek!

Stephanie Gray is een doorwinterde pro-life activiste 
die door de jaren heen heel wat ervaring opgedaan 
heeft over de kunst van het communiceren in verband 
met abortus. In  haar boek ‘Liefde doet Leven: Abor-
tus & de kunst van echte communicatie’ legt ze uit 
hoe belangrijk het is om rekening te houden met heel 
wat zaken om zo’n gesprek zo waardevol en vrucht-
baar mogelijk te maken. 

We kunnen immers soms het debat ‘winnen’ met ster-
kere argumenten, maar tegelijkertijd de persoon waar 
we mee praten ‘verliezen’. We mogen echter nooit 
vergeten dat we in de eerste plaats met die concrete 
andere persoon aan het praten zijn, en dat het de be-
doeling is om die persoon te overtuigen. Argumenten 
zijn vaak maar het topje van de ijsberg. Daaronder 
zitten heel wat levenservaringen, emoties en frustra-
ties die er voor kunnen zorgen dat iemand de logica 
van argumenten niet kan of wil zien.

Haar eerste concrete tip is om vragen te stellen. Jezus 
zelf geeft talloze keren het voorbeeld van de kracht 
van vragen. Ze nodigen de gesprekspartner uit tot re-
flectie, en je komt te weten wat hij of zij echt denkt, 
en waarom. Ook het vertellen van concrete verhalen 

over wat personen hebben meegemaakt werkt vaak 
veel beter dan een abstract argument.

Een ander belangrijk hoofdstuk gaat over het be-
grijpen van de ingesteldheid van de andere persoon. 
Pas als je begrijpt waarom die andere persoon op die 
manier denkt, kan je ook de juiste vragen beginnen 
stellen en de juiste inzichten en argumenten aanrei-
ken. Ook de eigenlijke argumenten tegen abortus en 
voor het leven komen trouwens uitgebreid en helder 
aan bod. Kortom, een aanrader voor iedereen die wel 
eens een discussie over dit onderwerp heeft gevoerd, 
of zou willen voeren.

Hoe kunnen we niet alleen het hoofd, maar ook 
het hart van een persoon winnen voor het leven?
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Het overschrijvingsformulier wordt steeds meegestuurd om een vrijwillige bijdrage over te maken. 
Jaarabonnement minstens 10 euro - voor Nederland 13 euro.

Maandelijks wordt er een H. Mis opgedragen voor onze weldoeners.
Tel.+ 32 (0)15/42.28.14       E-mail: info@provita.be    KBC: BE13 4050 1279 5139   Argenta: BE66 9795 8662 1043  

www.provita.be       www.wondervanhetleven.be       www.echteliefdewacht.be
Kantooruren: 9u - 16u30    Artikels mogen overgenomen worden mits bronvermelding.

Met onze voordrachten waren we te...
3 juni   Maleizen
3 juni   Anzegem
4 juni   Ninove
5 juni   Ninove
6 juni   Waregem
7 juni   Ninove
11 juni  Waregem
13 juni  Sint-Kwintens-Lennik

Bescherming van persoonlijke gegevens: Pro Vita - Gezin & Leven vzw gebruikt de naam en het adres van haar lezers 
om hen het tijdschrift Gezin & Leven op te sturen, in overeenstemming met de wetgeving inzake de bescherming van 
persoonsgegevens. Volgens deze bepaling heeft elke lezer het recht om te worden geïnformeerd over de inhoud van deze 
gegevens en, indien nodig, deze te laten wijzigen of verwijderen, door contact op te nemen met ons. 

17 juni   Steenhuize
18 juni   Roosdaal
18 juni   Glabbeek
20 juni   Roosdaal
21 juni    Gottem
24 juni   Tollembeek
25 juni   Wilrijk
27 juni   Sint-Gillis-Waas

Met uw steun kon dit realiseren ...

Blijf geven voor het leven van de kleinsten

Biddende handen gevraagd!

Pro Vita helpt zwangere vrouwen in moeilijkheden 
door actief hulp te bieden, maar ook door voor hen te 
bidden. ‘Vraag en het zal u gegeven worden’ wil zeg-
gen dat God ons actief wil helpen om moeders en hun 
ongeboren kindjes te helpen. Maar God zal ons pas 
geven als wij zelf eerst het initiatief nemen het Hem 
te vragen.

Dit is een oproep aan alle mensen die ons in concrete 
noodsituaties willen helpen met bidden voor het 
ongeboren leven. Als je tijd en interesse hebt om 
met ons mee te bidden, stuur dan een email naar 
info@provita.be met de vermelding: ‘Gebedsgroep 
ongeboren leven’. Als er zich een noodsituatie voordoet 
brengen we je dan op de hoogte om samen de hemel 
te bestormen met gebeden om dat ongeboren en 
onschuldig leven te redden!


