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Lieve vrienden en familie, 

 

Toen Maaike met Elliot (toen tien weken oud) en het CCBR-team in 2012 het land 

doorreisde, stopte ze op een bepaald moment in Hamilton - een stad waar we nu dichtbij 

wonen. Gedurende ongeveer een uur deed het team daar straatwerk (de zogenaamde 

“Choice Chain”) om vervolgens erg bemoedigd verder te reizen doordat veel mensen 

overtuigd waren geraakt van het pro-life standpunt. 

 

Een paar weken geleden keerden we terug naar dezelfde plek: Jackson Square. Die dag 

passeerde er een stelletje. Toen de man onze borden zag, riep hij: ‘Nee zeg, kijk! Dat is dus 

wat je met onze baby wilt doen!’ Onze stagiair Kianna raakte met hem in gesprek. Ze vroeg 

hen hoe of wat, maar ook of ze hulp konden gebruiken. Na een uur praten zei de vrouw dat 

ze erg geschrokken was van de foto’s en dat ze zeker niet 

wilde dat dit met haar kind zou gebeuren. Maaike en 

Kianna spraken voor de volgende dag af en dronken koffie 

met het dakloze stel. Andere teamleden gingen direct aan 

de slag om onderdak en andere basisvoorzieningen te 

regelen. Een week later was Kianna erbij toen er een echo 

werd gemaakt! ‘De blijdschap die je voelt als je het hartje 

hoort kloppen van deze baby die mag blijven leven, is niet 

in woorden uit te drukken!’, schreef ze.                                   - een ‘wondertje’ -   

 
En dit is niet het enige goede nieuws. Deze zomer heeft het hele CCBR-team alles op alles 

gezet om één miljoen huishoudens een kaart te bezorgen, voordat er in oktober verkiezingen 

worden gehouden (zie hiervoor ook de vorige nieuwsbrief). Vooral de stagiairs bezorgden 

veel van deze kaarten, soms wel zeven uur per dag! 

 

Resultaat van de campagne is onder andere dat we veel 

interviews in lokale en landelijke nieuwsuitzendingen hebben 

kunnen geven. Meerdere keren werd er naar onze foto’s 

verwezen met termen als “dode”, “omgebrachte”, of 

“verscheurde” baby’s. Hiermee werd mogelijk vaak onbedoeld 

erkend wat abortus feitelijk betekent. Ook filmde één 

televisiestation een groep van onze jonge vrijwilligers die 

“Choice Chain” deden, waarna ze Maaike interviewden voor 

een uitzending in het kader van de verkiezingen… alweer op 

Jackson Square! 

 

Bovendien belden tienduizenden mensen met het nummer dat op de kaart stond. Ieder die 

een bericht insprak, hebben we teruggebeld. Uit onze statistieken blijkt dat slechts één 

Joseba is nog steeds op 

zoek naar een 

bestuurslid. Zou u/jij 

een paar uur per maand 

iets willen en kunnen 

doen voor onze 

stichting? Mail dan 

vrijblijvend naar 

info@stichtingjoseba.nl 

 

mailto:info@stichtingjoseba.nl


 

 

 

 

www.stichtingjoseba.nl  info@stichtingjoseba.nl  Rek.nr./IBAN: NL96RABO0358275393 

procent van de “boze bellers” aan het eind van het gesprek nog steeds boos was. Veel 

anderen waren dankbaar voor de informatie die ze kregen en waren van plan de boodschap 

delen. 

 

De zomer is voorbij gevlogen. Ons team van 20 personen werd tijdens deze vier maanden 

versterkt door een groep van 30 enthousiaste jonge mensen. Toen een interviewer hen 

vroeg waarom ze hun zomervakantie opgeven om lange dagen te maken voor een kleine 

vergoeding, zei één van hen: ‘Wij zijn allemaal geboren nadat abortus legaal werd. Wij 

mochten geboren worden, terwijl dat voor een kwart van de baby’s uit onze geboortejaren 

niet geldt. Omdat zij er niet meer zijn, geven wij hen alsnog een stem.’ 

Wat een mooi voorbeeld van inzet die wat mag kosten! Wij hadden het voorrecht deze jonge 

mensen te trainen en met hen samen te werken.  

 

 

- het hele team in Ontario deze zomer - 

 

Eén van de meest recente, indrukwekkende momenten voor ons was het zien van een 

kamer volgepakt met energieke, zongebruinde jongvolwassenen die glimlachten van oor tot 

oor toen ze de echo zagen van een kleine baby in de baarmoeder die met haar armpjes en 

beentjes spartelde, terwijl uit de speakers het geklop van het hartje klonk… het was het 

kindje van het “dakloze” stel. Dit kindje zal niet worden geaborteerd, zoals de kindjes op de 

afschrikwekkende beelden die we verspreidden. We gebruiken ze dan ook met het doel te 

benadrukken dat leven prachtig en waardevol is. Het is het waard om er elke dag voor te 

vechten en we kunnen dat alleen dankzij jullie steun en Gods hulp.  

We danken Hem en jullie hartelijk en zien er naar uit om later dit jaar naar Nederland te 

komen! 

 

Love, 
 

Nick & Maaike, Jonah, Elliot en Tisa 

 

 

De Rosendals hopen tussen 10 en 26 november in Nederland te zijn. Neem contact met 

ons op via info@stichtingjoseba.nl als u/jij in die periode interesse hebt in een lezing of 

workshop door Maaike! We komen graag langs op (jo)uw vereniging of school. 
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