
Op 2 september zond de EO een reportage uÍt
over het waken en demonstreren b'rj abortuscen-
tra. Tijs van den Brink was daarvoor met onze
Hulpbus naar het abortuscentrum in Rotterdam
gereden. Eerder was hij een ochtend mee met
Florens van der Spek van de groep Jezus Redt.

Tevens ging de programmamaker in gesprek met
Eva de Goeij, die een abortus had ondergaan en bij

de controle afspraak zou zijn aangesproken door
iemand met een bord "Jesus is Lord", die haar had

toegeroepen dat ze naar de hel

zou gaan als ze een abortus

liet uitvoeren. Ook interview-

de hij Fatima, die eerder dit
jaar was aangesproken door
vrijwi lligers van Schreeuw

om Leven, ons hulpaanbod

had geaccepteerd en vervol-
gens haar abortus afzegde.

Bovendien sprak Tijs met een

abortusarts over de acties

bij de abortuscentra. Kortom

het was een uitzending die alle aspecten rondom
demonstraties en dergelijke bij abortuscentra
voor het voetlicht bracht en de motivaties van de

verschillende partijen belichtte.

Nadat we de hulpverleningsbus op het parkeer-

terrein voor het abortuscentrum in Rotterdam
parkeerden en begonnen waren met gebed, kwam
al heel snel de politie op ons af. De medewerkers
van het abortuscentrum hadden een klacht inge-
díend: onze medewerkers zouden zich opdringerig
gedragen, zelfs tot in het abortuscentrum komen.
Ze zouden mensen ongevraagd lastig vallen en

folders in de hand drukken waardoor vrouwen

overstuur binnen kwamen. De ffi'ffi
::il::ïffïJti:ffi'#' ffi
video en Tijs kon bevestigen ;d,ru1ffi

dat hij niets herkende van alle W
klachten. De politie mocht de tr

wat uitgemaakt, zo schreef

A I hij in een blog op de EO site.
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video's terugkijken. Het was bijzon-
der dat zo de misleiding van de abortus-
centra live was vastgelegd!

Tijs van den Brink kreeg na de uitzending enorm
veel over zich heen en werd voor van alles en noq

De meest onthullende oo-

merking in de uitzending kwam van abortusarts
mevrouw Opheij, bestuurslid van het Nederlands
Genootschap van Abortusarlsen'."Wij zijn er niet
om de problemen van de vrouwen op te /ossen". En

ja, dat klopt, aborteurs zijn er voor om het kindje
weg te werken. Dat is hun belangrijkste werk.
Daarom blijft het noodzakelijk dat wij bij abortus-
centra aanwezigzijn, waar we ook speciaal hulp
aanbieden aan vrouwen in nood. Wij kijken wél
mee naar de problemen. Het kindje is meestal niet
het probleem, maar het zijn de omstandigheden.
Daar willen wij, als de vrouw of het gezin dit toe-
staat, graag bij meekijken , zodat de vrouwen hun

kindje niet hoeven te laten aborteren.

Lees een
volledig
versrag op
onze website:
http://solleef.
nl/solnl
Lees hier de
corumn van
Tijs van den
Brink: https://
visieeo.
nll2019l09l
abortus-
somberte/
Kijk hier de
uitzending:
terug: http://
sol-leef. nl/
nieuwlicht20l9
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