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De warme zomer is voorbij en het nieuwe schooljaar 
2018-2019 is al begonnen. Voor vele gezinnen is 
dat een heuse aanpassing. Het ontspannen ritme 
van de vakantie heeft plaats gemaakt voor een 
drukte van jewelste. De kinderen inschrijven in een 
nieuwe school. Boeken, schrijfgerief, abonnementen, 
brooddozen, kledij,… aankopen. Boeken kaften, 
formulieren invullen,… en ga zo maar door. Ook wij 
staan klaar om dit schooljaar opnieuw vele kinderen 
te vertellen over het ‘Wonder van het Leven’. Elk 
jaar proberen we onze voordracht nog aangenamer, 
nog interessanter, nog leerrijker… te maken. 

De voordracht begint met een stukje relationele op-
voeding. Daar wordt onder andere het verschil uitge-
legd tussen voorlichting en opvoeding. Voorlichting 
geeft informatie aan de mensen die men begeleidt, 
zonder er bij te vertellen wat goed of wat slecht is: 
dat moeten ze dan zelf maar uitzoeken. Opvoeding 
daarentegen gaat een stapje verder: men geeft niet 
enkel informatie, maar men zegt er ook bij wat goed 
en wat slecht is, om ervoor te zorgen dat de men-
sen die men begeleidt niet alleen gelukkig zijn of 
worden, maar in de toekomst ook gelukkig blijven. 
Bestendig geluk is grotendeels afhankelijk van een 
goede, degelijke en stabiele relatie. In dit deel krij-
gen de kinderen heel wat nuttige informatie en ‘tips’ 
mee om een mooie relatie op te bouwen. Dat is voor 
een stukje onze taak: een halve dag ons best doen om 
de kinderen die we mogen begeleiden op te voeden, 
in de hoop dat dat bijdraagt aan een gelukkig leven. 
De basis hiervoor is de Christelijke moraal in al zijn 
aspecten.  

Dan wordt uitgebreid verteld over het ‘Wonder van 
het leven’. Hoe uit de liefde tussen man en vrouw 
nieuw leven ontstaat. Hoe God er voor zorgt dat 
er een ziel en een geest ingeplant wordt. Hoe dat 
bevrucht eicelletje zich dan kan inplanten in de 

baarmoeder en enkel nog maar voedsel nodig heeft 
om verder te groeien. De nadruk wordt gelegd op 
het feit dat wij vanaf de conceptie tot aan de dood 
allemaal mensen zijn die ook met menselijk respect 

behandeld dienen te worden. En vooral: telkens als 
er een baby’tje geboren wordt zijn we getuigen van 
een mirakel! Ook geven we wat informatie over de 
schadelijke effecten wanneer men verslaafd wordt 
aan drugs, alcohol of roken. 

Dan begint het hoofdstuk over de puberteit. Kinde-
ren van het vijfde en het zesde leerjaar staan vlak 
voor de periode waarin het onvruchtbare lichaam 
van een kind zich gaat omvormen tot het vruchtbare 
lichaam van een volwassene. Het ideale tijdstip om 
te spreken over al die lichaamsveranderingen. We 
geven de kinderen heel wat nuttige informatie en tips 
mee, leggen hen uit wat ‘normaal’ is en wat niet, en 
blijven steeds benadrukken dat ‘respect’ een sleutel-
woord is in een beschaafde maatschappij.

Tot  slot geven we nog wat meer informatie over 
‘liefde’. De kinderen zijn al wat moe, maar wat tel-
kens weer opvalt is dat hun interesse opnieuw aan-
gescherpt wordt als ze horen waar het over gaat. Wie 

Klaar voor het nieuwe schooljaar
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droomt er niet van om heel zijn leven gelukkig te 
blijven? Maar dat geluk komt niet vanzelf, en vaak 
worden we met de neus op de feiten gedrukt: een 
ongeval, een ziekte, een handicap,…. Het is vooral 
op die momenten dat de echte liefde zijn waarde be-
wijst! Met een paar voorbeelden wordt het verschil 
uitgelegd tussen verliefdheid en echte liefde, en dat 
er zoiets bestaat als de ‘liefde van de zelfgave’. Dat 
echte liefde geen gevoel is, maar een keuze, een zui-
ver verstandelijke beslissing. Dat echte liefde een 
geschenk is dat enkel maar waarde krijgt als men het 
weggeeft. En tenslotte: dat het enige dat écht geluk-
kig kan maken…de échte liefde is!

Eens per  jaar organiseren wij in ons zaaltje in Me-
chelen een voordracht van het ‘Wonder van het Le-
ven’ voor alle kinderen die geïnteresseerd zijn in 

onze voordracht, maar die in scholen zitten waar wij 
niet uitgenodigd werden. Kent u scholen of paro-
chies die op zoek zijn naar een organisatie die dege-
lijke relationele en seksuele opvoeding geeft op maat 
van de kinderen en gebaseerd op de Christelijke mo-
raal? Laat hen weten dat er een organisatie bestaat 
die daarin gespecialiseerd is: 

‘Het Wonder van het Leven’ 
te Mechelen!

D. Materne

Dierbare weldoener,
dit prachtige werk is enkel mogelijk

dank zij uw steun en gebed.
Blijf ons helpen a.u.b.!

De steeds groter wordende overheidssteun voor ge-
zinnen in Hongarije creëert een omgeving waarin 
huwelijken en gezinnen floreren én abortuscijfers 
dalen, zo zei Katalin Novàk, minister van Gezins-
zaken, Jeugdzaken en Internationale Zaken, op een 
internationale conferentie op 21 mei in Rome met als 
onderwerp: ‘Menselijk leven, het gezin en de pracht 
van de waarheid: geschenken van God.’ De titel van 
haar toespraak was: ‘Hongaars gezinsbeleid in de 
geest van Humanae Vitae en Veritatis Splendor’. 
Hongarije besteedt 4,8% van zijn bbp aan gezins-
ondersteunende maatregelen (OESO-gemiddelde = 
2,55%). Tussen 2010 en 2017 is het gemiddelde net-
to-inkomen van de Hongaarse gezinnen met 63,8% 
gestegen dankzij de verlaging van de gezinsbelas-
ting.

De Hongaarse grondwet hecht veel belang aan het 
gezin, beschermt het huwelijk en stelt dat de basis 
van het gezin ligt in het huwelijk en in de relatie tus-
sen ouders en kinderen. Een blijvende wending van 
de dalende demografische trend is een voorwaarde 
voor de sociale ontwikkeling op middellange en lan-
ge termijn en voor de toekomst van Hongarije. Daar-
om zal Hongarije de inzet om kinderen te krijgen 
blijven aanmoedigen. Het doel kan worden bereikt 
met een stabiel, complex, gericht en flexibel gezins-
beleid dat in staat is zich aan te passen aan veran-
derende behoeften en omstandigheden van het ge-
zin. De laatste jaren zijn extra maatregelen genomen 
om het huwelijk en het gezinsleven te stimuleren. 
Overheidssteun heeft ertoe geleid dat sinds 2010 de 

abortuscijfers met 30% zijn gedaald, het aantal echt-
scheidingen met 22% is gedaald, en het aantal huwe-
lijken met 42% is gestegen. Ouders en toekomstige 
ouders moeten een garantie hebben van stabiliteit op 
lange termijn, en een betrouwbare financiële situatie. 
In dat opzicht zijn werkgelegenheid en het gemakke-
lijk combineren van werk- en gezinsverplichtingen 
van cruciaal belang. Daarom worden inspanningen 
gedaan die ouders helpen hun carrière en de opvoe-
ding van hun kinderen zo goed mogelijk te harmo-
niseren. Het huidige Hongaarse gezinsbeleid heeft 
vele hulpmiddelen om gezinnen dergelijke hulp aan 
te bieden.  Een prioritaire doelstelling is: een duur-
zame wending van de dalende demografische trends 
realiseren door ervoor te zorgen dat alle kinderen 
ook daadwerkelijk geboren kunnen worden. 

Hongarije ziet het aantal abortussen dalen door haar pro-gezinsbeleid  

Bron: Lisa Bourne, Lifesitenews, 1 juni 2018

Algemene demografische ontwikkeling Hongarije
2010 2017

Bevolking 10.014.324 9.798.000
Aantal geboortes 90.335 91.600
Totaal vruchtbaar-
heidscijfer

1,23 1.50

Aantal abortussen 40.449 28.500
Aantal huwelijken 35.520 50.600
Aantal scheidingen 23.873 18.600
Vrouwelijke 
tewerkstelling

50.2% 61.3%
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De Argentijnse senaat heeft zojuist een wetsvoorstel 
verworpen die abortus zou gelegaliseerd hebben 
gedurende de eerste veertien weken van de zwan-
gerschap, en tot aan de geboorte in geval van ver-
krachting. Achtendertig senatoren stemden tegen, 
eenendertig senatoren stemden voor, en twee sena-
toren onthielden zich. 

Het wetsvoorstel werd in juni na een debat van twin-
tig uur door het Lagerhuis goedgekeurd en de Ar-
gentijnse president Mauricio Macri had gezegd dat 
hij de nieuwe wet zou ondertekenen als ze ook door 
de senaat goedgekeurd werd. Volgens de huidige 
wetgeving verbiedt Argentinië abortus, behalve ge-
durende een beperkte tijd in geval van verkrachting,  
en ook wanneer de zwangerschap een onmiddellijk 
risico vormt voor het leven van de moeder.

Een drijvende kracht in de poging om de abortus 
wetgeving van Argentinië te liberaliseren, was ‘Ni 
Una Menos’, een campagne die zich verzet tegen 
geweld tegen vrouwen. Zowel in Argentinië als in 
andere landen beweren pro-abortus activisten dat 
een gebrek aan toegang tot abortus tot geweld te-
gen vrouwen heeft geleid. Toch is het zo dat in lan-
den waar legale abortus algemeen aanvaard wordt, 
abortus vele nadele berokkent aan vrouwen, en dat 
(ook legale!) abortus zelfs dodelijk kan zijn voor de 
vrouw. De uitbuiting en het misbruik door de abor-
tus industrie van vrouwen in landen als het Verenigd 
Koninkrijk en de Verenigde Staten tonen duidelijk 
aan dat het legaliseren van abortus –een gewelddadi-
ge procedure die een mensenleven beëindigt– de ge-
zondheid en de kansen van vrouwen niet bevordert, 
maar wél integendeel!

Politici werden door abortus activisten onder druk 
gezet door te beweren dat clandestiene abortussen 
het leven van vrouwen bedreigden en dat het lega-
liseren van abortus –het doden van hun ongeboren 

kind– die vrouwen beter zou ‘beschermen’.  Studies 
tonen echter duidelijk aan dat vrouwen veel minder 
geneigd zijn om een abortus te laten uitvoeren wan-
neer abortus illegaal is, en abortus vormt integendeel 
een ernstig risico voor de gezondheid van vrouwen, 
ongeacht of de abortus nu legaal is of illegaal!

In de periode van het debat demonstreerden pro-life 
artsen tegen het wetsvoorstel met opschriften zoals: 
‘Ik ben een dokter, geen moordenaar’. Een van de 
toonaangevende medische organisaties in het land 
uitte zijn bezorgdheid over het gebrek aan voldoen-
de bescherming van het geweten in het nieuwe wets-
voorstel. ‘Save The One’, een pro-life organisatie 
die opkomt voor de rechten van de ongeboren kin-
deren bij verkrachting en mensen die verwekt zijn 
door verkrachting, sprak zich ook negatief uit tegen 
de voorgestelde wetgeving.

De afwijzing door de Argentijnse senaat van libera-
liserende abortuswetgeving is een overwinning voor 
zowel vrouwen als kinderen. Wetten die het recht 
op leven van zowel de moeder als het kind erken-
nen, bevorderen de mensenrechten in het algemeen. 
Vrouwen hoeven hun ongeboren kinderen niet te do-
den om ‘vooruitgang te boeken’, zoals gesuggereerd 
werd bij de pleidooien van het nieuwe wetsvoorstel. 
Integendeel: talloze mensenlevens zouden bedreigd 
geweest zijn door dat nieuwe wetsvoorstel. Het af-
wijzen van de leugens van de abortus industrie is 
een belangrijke stap voorwaarts in de strijd tegen het 
geweld tegen vrouwen. De stem van de Senaat te-

gen de abortus lobby en tegen de internationale druk 
in, getuigt van veel moed om het menselijk leven te 
verdedigen.

Argentinië kiest voor het leven!

Bron: bewerking van artikel van Anna Reynolds, 
Live Action, 9 augustus 2018
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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       www.provita.be       www.wondervanhetleven.be
KBC : BE13 4050 1279 5139       PCR : BE25 0001 4149 2482

Kantooruren: 9u - 16u30          Artikels mogen overgenomen worden mits bronvermelding

Op zaterdag 13 oktober 
organiseren wij opnieuw 
de jongerenbijeenkomst:

Kustactie 2018
Traditioneel staat België bekend als een ‘regenland’, 
maar dit jaar was het wel anders. Terwijl het in het 
binnenland heet was, trokken we naar de kust, waar 
een aangenaam koel briesje ons verwelkomde. De 
bedoeling was natuurlijk om zoveel mogelijk men-
sen te overtuigen van de waarde van ieder mensen-
leven, eerbied te hebben voor het menselijk leven 
vanaf de conceptie tot aan de natuurlijke dood. 

Sommigen zijn gehaast en stappen snel voorbij. An-
deren weten niet waarover het gaat en aarzelen wat. 
Dan stapt een van onze medewerkers naar hen toe 
met folders en geeft informatie, in de hoop dat deze 
mensen zich ook actief gaan verzetten tegen de cul-
tuur des doods. 

En natuurlijk komen we elke keer mensen tegen 
die ons al kennen. Mensen die al een ‘Echte Lief-
de Wacht’- bijeenkomst hebben bijgewoond, waar 
uitgelegd wordt wat ‘echte liefde’ in feite inhoudt. 
Of mensen en kinderen waar we in school langsge-
komen zijn met onze voordracht ‘Het Wonder van 
het Leven’, en die dan beginnen te vertellen over 
wat hen bijgebleven is. Bijvoorbeeld: dat telkens als 
er een baby’tje geboren wordt, we getuigen zijn van 
een mirakel!

Kiezen vóór het ongeboren leven is ALTIJD de beste 
keuze! God zij dank: meer en meer mensen besef-
fen dit hoe langer hoe meer. Help ons om zwangere 
vrouwen te overtuigen om altijd “JA” te zeggen aan 
het leven! Het leven is heel zeker een opgave, maar 
in de eerste plaats een gave! Blijf met ons opkomen 
voor het leven van elk van Gods kinderen!
 

Dank u wel, beste lezer, 

voor jullie gebed 

en jullie steun!

Zonder jullie kunnen wij niet verder.

‘Echte Liefde Wacht’
Van 9h30 tot 18h00 in het parochiecentrum van 

Onze-LieveVrouw-Waver, Leemstraat 20 
Voor meer inlichtingen: info@provita.be, of tel.:015/42 28 14


