
Inleiding
Het doen van een abortus heeft voor 
iedereen een verschillende reden en 
ook verschillende gevolgen. Maar 
onthoud goed, je hebt het niet gedaan 
omdat je een slecht mens bent, maar 
juist omdat je een goed mens probeert 
te zijn!
In dit pakketje zitten ook twee 
‘snoezen’, samen met dit boekje geven 
ze je ideeën om achter de gemaakte 
keuze te kunnen blijven staan. En hoe 
je jouw keuze een plaats kunt geven 
in je dagelijkse leven.



Praten
Draag je snoezen. 
Wees niet bang 
dat iemand ze 
opmerkt. Dit 
zou juist een 
aanleiding kunnen 
zijn om er even over te praten.Praten 
is een van de beste methodes om je 
abortus te verwerken. Door er over 
te praten krijgt het een plaats in 
je dagelijkse leven.
Voor je partner kan de sjaal ook 
een leuke en duidelijke aanleiding 

zijn om erover te 
praten.



Huilen
Dat je je kut voelt 
is helemaal niet 
vreemd en ook niet 
iets om je voor te 
schamen. Huilen 
is immers een 
heel mensenlijk 
iets.  Zeker in de 
situatie waar jij 
nu in zit. Pak je  
Snoezen erbij en 
snuit eens keer 
lekker je neus!



Bewegen
Als je niet 
lekker in je 
vel zit, kun 
je eens lekker 
gaan sporten. 
Zo kun je je 
geachten even 
loslaten door je 
op lichamelijke 
activiteiten te 
richten. Enne 
met deze snoezen 
zie je er ook 
nog eens stoer 
uit. Helemaal 
geen hoopje 
ellende...



Verwennen
Je  hebt natuurlijk 
altijd het recht om 
jezelf een lekker 
te verwennen. Maar 
nu helemaal. Een 
lekker warm bad of 
verfrissende douche  
is helemaal zo gek 
nog niet. Zeker 
niet als je een 
Snoes gebruikt als 
spons...



Buikpijn
Krampen of een vervelend ongesteld 
gevoel in je buik. Een warme kruik kan 
de nare pijn een beetje verzachten. 
En als je de kruik in je snoezen rolt, 
is het ook nog eens lekker zacht.



Werken
Als je je goed voelt, ga dan weer 
lekker aan de slag. Werken is ook 
een manier om even ergens anders aan 
te denken. En als steuntje in de rug 
kun je stiekem op je Snoezen gaan 
zitten, lekker zacht.



Knuffel
Mis je af en toe een fi jne knuffel, 
knoop dan van je snoezen een knuffel 
beest. Hier kun je ook je ervaringen 
van de dag aan vertellen. Als je dit 
wat kinderlijk vindt kun je natuurlijk 
ook een dagboek bijhouden.



Buiten
Om al je gedachten eens lekker op 
een rij te zetten kan het misschien 
een goed idee zijn om een mooie 
wandeling te maken door het bos of 
langs het strand. Maak van je snoezen 

eeneen sjaal. Deze 
zorgt ervoor dat 
jij het lekker 
warm hebt, hoe 
hard het ook mag 
waaien...



Woorden
Er zijn veel manieren waarop je je 
abortus kunt verwerken. Je kunt 
bijvoorbeeld woorden die voor jou 
belangrijk zijn op je snoezen 
borduren.
Andere vrouwen plantten een boom, 
lieten een ring ingraveren of hielden 
de echo in hun portemonnee. Wat je 
ook doet, het kan alleen maar goed 
voor je zijn



Ontspannen
Neem tijd voor jezelf. Lees eens een 
mooi boek of kijk een leuke fi lm. 

Door je snoezen 
te aaien krijg je 
een warm gevoel 
in jezelf. Zeker 
als je er ook nog 
eens een kop thee 
bij drinkt.



Lotgenoten
Heb je het idee dat jij de enige bent 
die abortus hebt gedaan? Wees gerust, 
er gingen vele vrouwen vóór jou. Lees 
hier hun verhalen.



Clementine een jaar na haar abortus 
in een interview met R. van Rooij
‘Het was de moeilijkste, zwaarste 
beslissing die ik ooit heb moeten 
nemen,’ vertelt ze. ‘Ik voelde me 
door wat mij overkwam bij de kladden 
gepakt. Nu moest ik kiezen, en ik had 
nog nooit van mijn leven gekozen. Zo 
voelde het. Na een heel diepgaand 
proces besloot ik, het kindje weg 
te laten halen. Het was te zwaar. 
In mijn beleving mocht ik er zelf 
niet eens zijn, laat staan dat ik de 
verantwoordelijkheid voor een ander 
mens zou kunnen dragen. Ik achtte 
mezelf er niet toe in staat en Eric, 
mijn vriend, ook niet.’



‘Ik heb er geen moment spijt van gehad, 
dat niet. Mijn beslissing was een 
keuze voor mijzelf. Ik ben sindsdien 
heel hard aan het werk om mijn eigen 
bestaansgrond te verstevigen. (...) 
Clementine vervolgt: ‘Als het slecht 
gaat tussen Eric en mij word ik bang. 
Dan denk ik: straks gaat het mis, en 
dan kan het nooit meer. Want ooit hoop 
ik zover te komen dat ik het aankan 
kinderen te hebben met Eric. Als we 
in een crisis zitten, dan heb ik af en 
toe het gevoel dat de ergste zwaarte 
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geleid word, door het kind. Voor mij 
is het er nog steeds. Ik voel het als 
een oneindige vriendelijkheid die 
bij me is. Op die ijlere, spirituele 
laag zit het bij mij wel goed. In die 
zin heeft mijn kind ook een plek in 
mijn leven. (...) Die zwangerschap 
heeft me wel iets laten proeven van 
wat het kan zijn om moeder te worden. 
Maar ik ben nog niet zo ver.’ (R. van 
Rooij, ‘Nee zeggen tegen je ongeboren 
kind’, Jonas, oktober 2001)



Sandra Op de dag dat ze eigenlijk 
uitgeteld was ging Sandra samen met 
haar vriendin naar het graf van haar 
liefste opa. ‘Ik had een brief bij 
me voor mijn dode kindje. Die brief 
heb ik in de aarde op het graf be-
graven. We hebben kaarsen gebrand en 
muziek grdraaid: “Schlaf schön, mein 
Kind.” We lieten rozen en een door 
mijn vriendin gemaakt kunstwerkje - 
een baby in een soort schelp -achter 
op het graf. Daarna zijn we taartjes 
gaan eten, want ik wilde de dag die 
Roos’ geboortedag had kunnen zijn, 
ook een feestelijk tintje geven.’ 
(Opzij, juni ‘99)



Informatie
Voor de informatie die jij zoekt 
kun je je vaak het beste richten 
tot internet. Hier alvast een paar 
websites, zodat je weet waar je 
moet beginnen.

abortus.pagina.nl check het prikbord
womenonweb.org verhalen van andere 
vrouwen en de abortusboot
freyjamethartenziel.nl begeleiding bij 
keuze en verwerking
fi om.nl; sistan.nl; casa.nl algemene 
informatie over abortus



Colofon
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