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ER IS HULP!
bij zwangerschap en na een abortus
Mail, bel of schrijf ons gerust, ook voor meer 
informatie:

E-mail:
erishulp@hotmail.com
Je e-mail wordt binnen 48 uur beantwoord.

Ons hulptelefoonnummer is: 
035-62 14 205
Telefonisch bereikbaar van 9.00 tot 
17.00 uur.

Adres: 
Schreeuw om Leven Hulpverlening
Gebouw Centre Point
Ruitersweg 37a, 1211 KT Hilversum

Website:
www.erishulp.nl

¨ Ik wil graag meer informatie.

¨ Ik wil graag een gesprek.

Naam_________________________________

Adres_________________________________

Woonplaats____________________________

Telefoon______________________________

Bon opsturen naar:
Schreeuw om Leven Hulpverlening
Ruitersweg 37a, 1211 KT Hilversum
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ER IS HULP!
bij zwangerschap en na een abortus
Je bent onverwacht zwanger. En dat wil je 
niet. Het kan niet. Je voelt je rot, bang, ziek, 
alleen, boos. Waarom jij? Waarom nu? 

Soms ben je opeens een beetje blij met je 
zwangerschap, maar vaak zie je het helemaal 
niet zitten. Je houdt je probleem voor jezelf. 
Het is iets heel persoonlijks en niemand 
begrijpt je misschien. Je wilt dat alles weer zo 
snel mogelijk gewoon wordt.

Een onverwachte zwangerschap is heel 
ingrijpend. Het is bijzonder moeilijk om 
dit in je eentje te verwerken, laat staan 
alle voors en tegens op een rij te zetten. 
Laat je niet onder druk zetten. Neem de 
tijd. Jouw beslissing is onomkeerbaar, hoe 
dan ook. Daarom is kiezen voor 
hulp het beste wat je voor 
jezelf kunt doen. Met onze 
hulpverleensters kun je 
vertrouwelijk praten, als je 
wilt anoniem. Onze 
hulp is gratis.

ER IS HULP!
bij zwangerschap en na een abortus
Zwanger zijn betekent een grote verandering 
in je leven. Via echoscopie is heel duidelijk te 
zien wat - of eigenlijk: wie - er in jou groeit. Er 
groeit een kind binnen in je buik. Een wonder.

Misschien denk je er liever niet over na. Maar 
je lichaam liegt niet, ook al duw je de waarheid 
het liefst weg. Jouw leven is kostbaar. Je bent 
tot meer in staat dan je denkt. Echt waar. Wees 
niet bang voor hulp. Samen vinden we altijd een 
oplossing. Dat heeft de praktijk ons geleerd.oplossing. Dat heeft de praktijk ons geleerd.

Er is hulp voor iedereen die 
behoefte heeft om door te praten 
als er problemen zijn bij een 
zwangerschap of na een abortus.

Wij doen ons werk in 
vertrouwen op God, die 
helpt.

Mail, bel of schrijf ons 
gerust, ook voor meer 

informatie.

ER IS HULP!
bij zwangerschap en na een abortus
In ons land zijn er veel wegen om hulp te krijgen. 
Wegen, die jij misschien niet allemaal kent.

Neem daarom vrijblijvend contact met ons 
op. Wij staan er vaak zelf versteld van hoe 
problemen, die onoplosbaar lijken, toch 
opgelost worden. Daar word je alleen maar 
enthousiast van.

Misschien ben je bang voor de reactie van je 
ouders.

Misschien voel je je te jong.Misschien voel je je te jong.

Of zit je nog op school en denk je dat een Of zit je nog op school en denk je dat een 
zwangerschap nu echt niet kan.zwangerschap nu echt niet kan.

Misschien wil jij het kindje wel maar je Misschien wil jij het kindje wel maar je 
vriend of partner niet, of andersom.vriend of partner niet, of andersom.

Soms zijn er problemen van fi nanciële Soms zijn er problemen van fi nanciële 
aard.aard.

Soms is tijdelijk onderdak nodig of Soms is tijdelijk onderdak nodig of 
hulp bij studie en opvang.

Plaatsing in een gastgezin kan 
besproken worden.

Misschien heb je een vraag over adoptie.Misschien heb je een vraag over adoptie.

Vaak blijkt dat de gelegenheid om alles eens Vaak blijkt dat de gelegenheid om alles eens 
door te praten al veel helpt.door te praten al veel helpt.

Als je het gevoel hebt dat er altijd hulp is, Als je het gevoel hebt dat er altijd hulp is, 
verandert er al veel.verandert er al veel.


