
Pro Vita op bezoek bij ‘Moeders voor Moeders’
Over vondelingenluiken

Een tijdje geleden waren we te gast bij de vzw ‘Moeders voor Moeders’ in Antwerpen voor een interview. Zij beheren 
oa. ook een vondelingenluik. Hierna het verslag van het gesprek met Katrin, een van de verantwoordelijken van 
de vzw.

Pro Vita: “Wanneer is de vzw ‘Moeders voor Moeders’ 
opgericht en wat zijn jullie voornaamste activiteiten?”

Katrin: “Alles is begonnen in 1992 toen Monique 
Verdickt een paar kartonnen dozen met tweedehands 
kinderkleding verzamelde met de bedoeling de ergste 
nood van de kansarme gezinnen te lenigen. De nood 
bleek inderdaad groot en de activiteit groeide zo snel 
dat in 1994 een vzw werd opgericht en we ons ook 
hebben aangesloten bij de Voedselbank. Momenteel 
zijn er vier panden in Antwerpen waar al het mate-
riaal en alle voorraden opgeslagen liggen. Om nog 
meer mensen in nood te kunnen helpen ontbreekt 
het ons vooral aan bijkomende opslagruimte. Om alle 
werk te verrichten kunnen wij rekenen op de belan-
geloze inzet van ongeveer 160 vrijwilligers die hun 
vrije tijd nuttig willen vullen. Een van onze doelstel-
lingen is onmiddellijke hulp te bieden aan kansarme 
gezinnen door hen zo veel mogelijk te geven van wat 
hen ontbreekt: voedsel, kinderkledij, kinderwagens, 
schoolgerief, melkpoeder en noem maar op. Het eni-
ge wat deze mensen nodig hebben om bij ons terecht 
te kunnen, is een geldige doorverwijsbrief (onder an-
dere van het OCMW).

Pro Vita: “Jullie hebben ook een vondelingenluik? 
Wanneer zijn jullie daarmee gestart en waarom?”

Katrin: “In het jaar 2000 hoorde Monique in het 
nieuws dat er in Hamburg een vondelingenluik geïn-
stalleerd was. Zij was onmiddellijk geïnspireerd om 
hetzelfde te doen in België. Monique is de geknipte 
persoon om zoiets uit de grond te stampen. Hetzelf-
de jaar werd dus ook een vondelingenluik geopend 
in Antwerpen. Onze belangrijkste taak is: het kindje 
veilig opvangen en nadien doorgeven aan de bevoeg-
de instanties. Indien mogelijk houden we contact met 
de mama om na te gaan of er voor haar geen oplos-
sing is zodat ze het kindje toch kan houden. Als de 
mama afhaakt, is het de bedoeling om de baby door 
te schuiven naar de officiële diensten en wordt er een 
adoptieprocedure opgestart.

Pro Vita: “Wat is de te volgen procedure als er een baby 
in het vondelingenluik gelegd wordt?”

Katrin: “Als het alarm ons verwittigt dat het luik ge-
bruikt is gaat iemand ter plaatse, roepen wij een 
dokter om het kindje te onderzoeken en verwit-
tigen wij de burgemeester (voorheen het hoofd 
van het OCMW). De eerste 24 uur mogen wij 
het kindje zelf verzorgen. De tweede dag gaat 
het naar de kinderkribbe en daar blijft het tot 
ongeveer drie weken later een adoptiegezin 
aangeduid wordt door de dienst die de adopties 
regelt. Dan is ons werk gedaan en gaan wij niet 
meer op bezoek. Na zes maanden vervalt het 
recht van de moeder op haar kind en kan het 
officieel geadopteerd worden.”

MAANDELIJKS INFORMATIEBLAD - 48STE JAARGANG - NR. 521 - AUGUSTUS 2020 - AFGIFTEKANTOOR: 2800 MECHELEN MAIL
PRO VITA - GEZIN & LEVEN VZW, A. GEUDENSSTRAAT 19, 2800 MECHELEN, BELGIË - ERKENNINGSNUMMER: P508391

AFZ./VER. UITGEVER: D. MATERNE - A. GEUDENSSTRAAT 19, 2800 MECHELEN, BELGIË

Gezin      Leven  Gezin      Leven

Foto: DBA

“ Sommige mama’s zeggen op een  
gegeven dag: “Ik kan het niet missen!”
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Pro Vita: En wat zijn dan de be-
weegredenen van een aanstaan-
de moeder om haar baby achter 
te laten in een vondelingenluik?”

Katrin: “Armoede speelt vaak 
mee, maar toch niet altijd. 
Soms zijn er bijvoorbeeld al 
drie kinderen en vindt men 
dat een vierde kindje te veel 
is. Soms zijn het onverwachte 
zwangerschappen. Soms is het 
kindje verwekt in een overspe-
lige relatie. De beweegredenen 
zijn dus heel uiteenlopend.” 

Pro Vita: “Gebeurt het soms dat een moeder die haar 
baby achterlaat in jullie vondelingenluik, daarna komt 
aankloppen om haar baby terug te vragen?”

Katrin: “Ja, sommige mama’s bellen ons op om te 
vragen hoe het met hun baby gaat. Sommige mama’s 
zeggen op een gegeven dag: “Ik kan het niet missen!” 
Een mama die zich bekend maakt moet zich eerst vei-
lig voelen bij ons en dan kunnen we samen de beste 
oplossing zoeken: tijdelijk een pleeggezin of adoptie 
of … en wij helpen ze op de juiste weg. Wanneer de 
mama afhaakt, blijven de gegevens veilig opgeborgen.”

Pro Vita: “Voorstanders van een vondelingenluik ar-
gumenteren dat het recht op leven boven het recht op 
het kennen van de herkomst staat. Tegenstanders daar-
entegen argumenteren dat vondelingenluiken het recht 
van het kind op het kennen van hun herkomst met de 
voeten treedt en dus in feite bepaalde moeders ‘helpt’ 
een misdaad te begaan. Wat is jullie standpunt?”

Katrin: “Ja, er is een hiërarchie in de rechten van het 
kind. Je moet het kind eerst recht op leven geven. 
Recht op herkomst??? Wij hebben de luxe dat wij al 
die rechten hebben, maar het recht op herkomst heeft 
enkel maar betekenis als we eerst het recht op leven 
veilig stellen. Als er ergens een kindje te vondeling ge-
legd wordt in een doos op een verlaten plaats en dan 
dood teruggevonden wordt, dan heeft dat kindje niet 
het recht op leven gekregen, wat is het dan nog met 
zijn recht zijn herkomst te kennen? 

Pro Vita: “Hoeveel baby’s zijn er 
al gevonden in jullie vondelin-
genluik?”

Katrin: “Vanaf de opening in 
het jaar 2000 tot eind 2019 zijn 
er in totaal 18 baby’s aan ons 
toevertrouwd. Gemiddeld is er 
dat dus één per jaar. In het jaar 
2017 hadden we vier vondelin-
gen, in het jaar 2018 ook vier en 
in het jaar 2019 één vondeling. 
Vóór het einde van dit jaar ma-
ken we nog geen cijfers bekend. 
Om speculatie te vermijden 
worden aantallen alleen op het 

einde van het jaar bekend gemaakt..”

Pro Vita: “Worden de kinderen meestal ‘s nachts te 
vondeling gelegd?” 

Katrin: “Neen, meestal overdag, tijdens het weekend. 
Wij dachten ook dat het meestal ‘s nachts zou gebeu-
ren, omdat de mama onbekend wil blijven, maar van 
de 18 baby’s zijn er maar 2 ‘s nachts te vondeling ge-
legd. De Helmstraat is een redelijk anonieme straat, 
dus de moeders zijn niet benauwd voor controles en 
dergelijke. De baby’s arriveren meestal binnen de 24 
uur na de geboorte. En het is natuurlijk altijd goed 
nieuws als het een gezond kindje is.”

Vriendelijk dank voor de ontvangst en het gesprek. 
Pro Vita wenst jullie veel vreugde en doorzetting in 
dit levensbelangrijk werk.

Een bezorgde vrouw
Een bezorgde vrouw ging naar haar gynaecoloog en zei:  “Dokter, ik heb een ernstig probleem en heb uw hulp 
dringend nodig! Mijn baby is nog niet eens 1 jaar oud en nu ben ik alweer zwanger! Ik wil geen kinderen zo kort 
achter elkaar!” De dokter antwoordde: “Ok, en wat wilt u dan dat ik doe?” De bezorgde vrouw zei: “Ik wil mijn 
zwangerschap beëindigen en ik reken erop dat u mij daarbij helpt.” 

“ Ja, er is een hiërarchie in de 
rechten van het kind. Je moet 

het kind eerst recht op leven geven.
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De dokter dacht even na en na een ogenblik stilte zei hij tot de vrouw: “Ik denk dat ik een betere oplossing voor 
uw probleem heb. Het is ook minder gevaarlijk voor u.” De vrouw glimlachte, ervan uitgaande dat de arts haar 
verzoek zou inwilligen. De dokter vervolgde: “Nou, ziet u, om te bewerkstellingen dat u niet voor 2 baby’s tegelijk 
hoeft te zorgen stel ik voor om de baby die u nu in uw armen houdt te doden, zodat uw lichaam goed kan uitrusten 
vooraleer u van de andere baby zal bevallen. Als we toch één van de baby’s zullen doden, maakt het niet uit welke 
van de twee het is. En er is voor jou ook geen enkel risico op een lichamelijk letsel als u er voor kiest de baby in uw 
armen te doden.” De vrouw antwoordde geschokt: “Nee dokter! Wat vreselijk! Het is een misdaad om een kind 
te doden!” De dokter antwoordde: “Helemaal mee eens, maar u leek er geen probleem mee te hebben één van je 
kindjes te doden, dus dacht ik dat dit misschien wel de beste oplossing was.”  

De dokter glimlachte, realiserende dat hij zijn punt gemaakt had. Hij had de jonge moeder ervan kunnen over-
tuigen dat er geen verschil is in het doden van een kind dat geboren is en het doden van een kind dat nog steeds 
ongeboren in de baarmoeder zit. De misdaad is dezelfde!  

Samen kunnen wij helpen om kostbare levens te redden! 
Liefde zegt: “Ik offer mezelf op voor het welzijn van een andere persoon.” 

Abortus zegt: “Ik offer een andere persoon op voor het welzijn van mezelf.”

Hongarije: de meest gezinsvriendelijke natie van Europa
Viktor Orbán, de premier van Hongarije, wordt gecon-
fronteerd met veel laster van politici en van de media. 
“Dictator, populistisch, reactionair” zijn veelgebruikte 
woorden als ze over hem spreken of schrijven. Maar de 
spectaculaire successen van zijn gezinsbeleid en zijn pas-
sende reactie tegen de krimpende bevolking worden sys-
tematisch doodgezwegen. Orbán wil alle mogelijke steun 
bieden aan jongeren die kinderen hebben of een gezin wil-
len stichten. En het lukt hem, veel beter dan alle andere 
westerse regeringen. Hongarije is het Europese land dat 
in verhouding de meeste middelen aan gezinnen besteedt, 
bijna 5% van het BBP.

International Family News (IFN) had de gelegenheid 
om de Hongaarse ambassadeur bij de Heilige Stoel, 
Edouard de Habsbourg-Lorraine te interviewen 
over de huidige situatie in Hongarije en over hoe Or-
bán in staat was om van zijn gezinsbeleid zo’n groot 
succes te maken.

IFN: Voor de verkiezing van Orbán stond Hongarije 
op het punt van een demografische ineenstorting. Heeft 
zijn gezinsvriendelijk beleid een positief effect gehad?

Edouard de Habsbourg-Lorraine: Allereerst: de de-
mografische crisis treft niet alleen Hongarije. Paus 
Franciscus zei het onlangs nog voor de EU-ambas-
sadeurs: “Europeanen hebben geen kinderen meer!”. 
Hongarije is nog maar een paar jaar actief op dit ge-
bied, omdat het weet dat een land zonder sterke fa-
milies simpelweg niet werkt. En de resultaten zijn ab-
soluut spectaculair. Tussen 2010 en 2018 daalde het 
aantal abortussen met 33,5%, steeg het aantal huwe-
lijken met 43% en daalde het aantal echtscheidingen 

tussen 2010 en 2017 met 22,5%. En dat was nog voor 
het nieuwe familie-initiatief van de afgelopen twee 
jaar. In 2019 waren er dankzij deze nieuwe maatre-
gelen 84% meer huwelijken dan in 2010. En in 2020 
is de vruchtbaarheid, het aantal kinderen per vrouw, 
20% hoger dan in 2010. Ja, je kan het verschil maken.

IFN: Hongarije wordt door de media en politici bela-
chelijk gemaakt en gepresenteerd als ouderwets. Wat 
kunnen de naties van Europa en elders leren van het 
voorbeeld van Hongarije?

Zoals verwacht zijn de internationale reacties nogal 
divers. Een Zweedse minister vergeleek Hongarije 
met het “Derde Rijk”, vermoedelijk in de verkeerde 
veronderstelling dat moderne opvattingen werden 
verbannen en dat vrouwen gedwongen werden te-
rug te keren naar de keuken en kinderen te krijgen. 
Dit slaat nergens op: in Hongarije hebben vrouwen 
de vrije keuze. Ze gedijen misschien beter of thuis of 
op het werk. Maar in beide gevallen worden gezin-
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nen opgevangen, ook gezinnen met veel kinderen. In 
andere landen is dit... niet het geval. Andere landen 
tonen grote belangstelling voor onze ideeën en over-
wegen actie te ondernemen. Minister Katalin Novák 
reist veel en praat over gezinsbeleid. Demografie is 
een zaak van iedereen.

IFN: Welk element van het gezinsbeleid is tot nu toe 
bijzonder effectief gebleken?

Als een staat gezinnen wil aanmoedigen om het avon-
tuur van (grote) gezinnen aan te gaan, moet ze daar 
eerst de middelen voor inzetten. Een mix van belas-
tingvoordelen en directe financiële ondersteuning is 
erg belangrijk. Enkele voorbeelden: vanaf het derde 
kind betaal je praktisch geen inkomstenbelasting 
meer, en een vrouw met vier kinderen betaalt geen 

belasting meer. Er zijn leningen voor jonge echtparen 
die niet moeten terugbetaald worden vanaf het der-
de kind. Er zijn ook leningen voor woningbouw en 
financiële steun voor grote gezinsauto’s. Grootouders 
krijgen kinderopvang-ondersteuning.

Maar het is ook belangrijk dat er sociaal engagement 
is om veel kinderen te krijgen. De familie wordt bij-
zonder aangemoedigd in de grondwet. En het is ge-
makkelijker als publieke figuren zich profileren als 
een voorbeeld. Premier Orbán is pro-life en de va-
der van een mooi gezin. Ook vele andere ministers 
profileren zich als pro-life, als vaders en moeders van 
gezinnen. Het geeft een goed voorbeeld en moedigt 
de mensen aan.

Bron: International Family News, Jan Bentz, 02/07/2020

Het overschrijvingsformulier wordt steeds meegestuurd om een  
vrijwillige gift over te maken. Ledenbijdrage 15 euro (Nederland: 20 euro)

credit-card BE13 4050 1279 5139 | KBC | BIC KREDBEBB
Gezin & Leven wordt opgestuurd naar al onze weldoeners.

Maandelijks wordt er ook een H. Mis opgedragen voor al onze weldoeners.
Artikels mogen overgenomen worden mits bronvermelding.

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.

Kantooruren: 9u - 16u30 
phone-alt + 32 (0)15/42.28.14 
envelope info@provita.be

www.provita.be
www.wondervanhetleven.be

www.echteliefdewacht.be
www.unplanned.be

Blijf geven voor het leven van de kleinsten

Nieuwe online winkel Pro Vita

hand-holding-heart

shopping-cart shopping-basket

Blijf ons helpen! Enkel dankzij uw gebed en steun kunnen wij ons werk verder zetten. Doe een gift of 
geef je bank een doorlopende opdracht om ons maandelijks te steunen. Van harte dank!

Pro Vita heeft een nieuwe website 
Volg meer nieuws via www.provita.be/blog/nieuws-2

Ontdek welke nieuwe producten en boeken we allemaal verkopen  
evenals allerhande informatiebrochures en bestel ze nu meteen online via 

www.ProVita.be/shop


