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Beste vrienden en familie,
Niets is zo mooi als wakker worden en te zien dat er een foto van een pasgeboren baby
binnengekomen is op je telefoon.. zeker wanneer het gaat om een kindje dat op een
gegeven moment binnen een paar dagen geaborteerd zou worden! Op een morgen in maart
stuurde de moeder van baby Noah onderstaande foto van hem naar Kristine, een
vrijwilligster van CCBR met wie ze op straat in Hamilton gesproken had en die de foto op
haar beurt weer aan ons doorstuurde.
Noah leeft omdat zijn dappere moeder zag wat
abortus met haar zoontje zou doen. Haar werd hulp
aangeboden en ze besloot haar kind te houden.
Onze collega Alanna heeft nog wekelijks contact
met hen.
Gelukkig is Noah niet de enige baby. Jullie weten
waarschijnlijk dat ons team elk jaar naar Florida gaat
om jongeren te trainen en op universiteiten
vervolgens het gesprek aan te gaan en de
bijbehorende beelden te tonen. Deze keer, tijdens
de tweede week van ons programma, was er een
dag waarop we bij geen één universiteit welkom waren. Daarom besloten we ons aan te
sluiten bij mensen van ‘Who Will Stand’ (www.WhoWillStand.net), die vrouwen op het laatste
moment nog proberen te bereiken, bij een abortuskliniek in de plaats Orlando.
Nick was er ook. Hij zag meerdere vrouwen naar binnen gaan met nog levende babies in
hun buik. Een paar uur later verlieten ze de kliniek weer, terwijl hun kinderen achterbleven in
de vuilnisbak. Een jonge vrouw die zeven maanden zwanger was, reageerde niet toen ze
voorbij liep. Toen ze de deur doorging, zei iemand: “Laten we zingen, ze kan ons binnen nog
horen.” Terwijl ze zat te wachten op haar abortus, hoorde ze het team Amazing Grace
zingen.. en kwam weer naar buiten! Het team had een gesprek met haar en kon haar
(financiële) hulp aanbieden. Haar vader kwam later bedanken. Aan God de eer!
Tijdens de eerste week in Florida ontmoette Maaike Darianna, een student die ons wilde
bemoedigen. Terwijl een groep tegendemonstranten leuzen schreeuwde en met borden
zwaaiden, vertelde ze:
“Een paar jaar geleden was ik erg “pro-choice” (de keuze van de moeder staat voorop) en
zo voor abortus, dat ik ook dacht dat daarvoor demonstreren een goed idee was. Maar toen
ik jullie platen zag met de verminkte lichaampjes van die kinderen, realiseerde ik me dat er
leven is voor de geboorte. Daarom moest ik mijn ideeën bijstellen en opkomen voor het
leven.”
Dit liet ons weer eens goed beseffen dat we vaak niet eens zien wat het effect van onze
projecten is. Als we Darianna niet nog eens waren tegen gekomen, hadden we nooit
geweten dat ze “pro-life” geworden was. Wel vertelden veel studenten dat ze direct tot zo’n
conclusie kwamen bij het zien van de foto’s. “Abortus is echt nooit een optie, als ik dit zie,”
zei een jongen. Een ander beëindigde het gesprek met: “Ik heb een hoop geleerd zeg.. Ik
wist niet dat het zo erg was!”, om zich vervolgens aan te melden bij de pro-life club, om ook
iets te kunnen betekenen.
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Mark, die nu bijna een jaar stage loopt bij CCBR, sprak met een student geneeskunde, die
zei dat hij wel voor abortus was in bepaalde omstandigheden. Nadat ze een poos hierover
gediscussieerd hadden, zei hij uiteindelijk: "Weet je, je hebt gelijk. Je argumenten zijn
echt sterk en daarom denk ik er nu anders over.” Hij vond ook de borden van CCBR een
krachtige boodschap en een goede educatieve methode: “Het is veel makkelijker iemand te
doden die je niet kunt zien.”
Juist daarom zeggen we vaak dat onrecht dat onzichtbaar blijft nog wel te verdragen is. Maar
het tegendeel is ook waar: onrecht dat zichtbaar gemaakt wordt, is onverdraagbaar. Daarom
moeten we laten zien wat abortus is. De resultaten, ook tijdens presentaties, zijn
overweldigend.
Toen Maaike op de Driestar in Gouda sprak, vertelden leerlingen en docenten achteraf dat
ze nooit beseft hadden dat het zo erg is. Ze waren blij kaartjes mee te kunnen nemen om dit
aan anderen te laten zien. De 19+ catechisatiegroep in Krabbendijke reageerde hetzelfde en
sommigen merkten op: “Nu weet ik ook hoe ik met anderen hierover kan praten.” In onze
enquêtes bleken deze reacties steeds terug te komen.
Bemoedigende resultaten waren er ook na drie debatten die Maaike in de afgelopen
maanden deed. De eerste twee waren op de Universiteiten van Toronto en Ryerson met Dr.
Wayne Sumner, emiritus hoogleraar Filosofie (de video’s zijn te zien op YouTube).
Naderhand reageerde een studente die Melissa heet:
“Ik had niet de kans om met Maaike te praten na afloop, maar ik wil je graag bedanken! Het
was een enorm goede bijeenkomst en was blij dat ik er bij was. Ze heeft mijn opvatting over
abortus veranderd en de beelden waren afschuwelijk, verschrikkelijk, effectief. Ik huilde.”
Het meest recente debat was op de Universiteit van Ottawa met professor in de Filosofie Dr.
Daniel Kofman. Een 19-jaar oude student schreef in haar reactie: “Het verhaal van die
mevrouw was sterker en haar argumenten waren beter onderbouwd. Ze gebruikte concrete
bewijzen en beantwoordde de vragen, terwijl de professor dat niet deed.”
We hopen dat veel anderen dit ook zullen inzien, want de pro-life beweging hééft sterke
argumenten!

-in gesprek met tegendemonstranten-
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Nu het laatste semester op de universiteiten ten einde loopt, gaan we daar tot september
minder vaak heen. Er is ook dan genoeg te doen! Maaike’s ouders kwamen pas voor een
kort, maar fijn bezoek. Dit was net nadat we in Alberta waren geweest om daar te spreken en
te netwerken. Nick heeft achter de schermen heel veel uren gemaakt om de nieuwste
activiteiten goed te organiseren.
Een tijd geleden hebben we namelijk de #No2Trudeau campagne gelanceerd, de grootste
pro-life campagne in de Canadese geschiedenis. De reden hiervoor is dat Justin Trudeau, de
leider van de Liberale Partij, bekend heeft gemaakt dat politici in zijn partij niet pro-life meer
mogen zijn. Je kunt alleen maar “pro-choice” zijn, en abortus moet alle negen maanden van
de zwangerschap legaal blijven. Nu de nationale verkiezingen er aan komen (in oktober),
willen we dit aan de Canadezen laten weten. Daarom hebben we besloten meer dan een
miljoen kaarten te bezorgen die duidelijk maken waar deze partij voor staat en wat onze
boodschap is. Daarvoor zijn een hoop bezorgers nodig en we zijn dan ook blij dat er deze
zomer weer studenten vrijwilligerswerk komen doen!
Sinds vorig jaar hebben we actief studenten geworven voor de training in Florida. Wanneer
ze een week echt ervaren wat het is om het pro-life standpunt uit te dragen en zien hoeveel
effect dit heeft, willen de meesten meer doen. Een aantal van hen komt dan ook
vrijwilligerswerk doen. De meeste jaren zijn het er tussen de vijf en de zeven, dit jaar komen
er 25 (!) van mei tot en met augustus.
Dit brengt natuurlijk de nodige
organisatie met zich mee. Nick is
druk geweest met, o.a. het regelen
van onderdak en vervoer. Ook zijn
er schema’s gemaakt voor het
bezorgen van de enorme
hoeveelheid kaarten en voor het
doen van “Choice Chain”. Daar gaat
Maaike ze voor trainen (zie foto).
Het is een grote uitdaging, maar
omdat het hele team zich inzet, gaat
het erg goed. De media geeft onze
campagne ook veel aandacht dus
daar zijn we erg blij mee.
Afgelopen zaterdag vierden we een verjaardagsfeest voor twee collega’s… en zo zaten er
ineens meer dan 30 collega’s bij ons thuis. Bid dat al deze groei en inzet vergezeld gaat met
God’s zegen.
Want er zijn veel meer kleine Noah’s die gered kunnen worden en veel meer Darianna’s die
bereikt moeten worden. En dat kunnen we niet zonder jullie hulp en zonder hulp van Boven.
With love,
Nick & Maaike
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