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Leiden wil praktisch pro-life zijn
Eind 2018 moet het Baby-

huis Leiden de deuren 

openen, in het pand 

naast de Lodewijkkerk. 

Voor het zover is, zijn er 

nog wat hobbels te 

nemen. Met name op 

fi nancieel gebied.

Sjoukje Dijkstra

Stefan Tax, kartrekker van het 
Babyhuis Leiden, ziet het pro-
ject als een antwoord op de ge-
beden uit de Leidse parochie 
voor de bescherming van het 
ongeboren leven. Zweverig is 
hij niet, maar hij denkt dat het 
zo heeft moeten zijn dat juist 
hij dit op zijn pad kreeg. “Ik 
weet mij gezegend met vier ge-
zonde kinderen, een vijfde 
kindje is onderweg. Vanuit die 
rijkdom wil ik mij met liefde 
inzetten voor moeders, baby’s 
en kinderen in kwetsbare om-
standigheden.”

Effectief gebed
Dat het Babyhuis in Leiden er 
gaat komen is volgens Tax, die 
ook in het kerkbestuur zit van 
de Leidse Sint-Jozefkerk, mede 
te danken aan Katholiek Nieuws-
blad. Daar las hij een paar jaren 
geleden ‘toevallig’ 
over Barbara Muller 
en haar Stichting Be-
schermde Wieg. 
“Hierop zocht ik con-
tact, we dronken een 
kopje koffi e samen, 
en er ontstond een 
vriendschap. Barbara 
vertelde me dat ze 
het Babyhuis in meer 
steden wilde opzet-
ten. ‘Toevallig’ wist ik dat het 
pand naast de Lodewijkkerk in 
Leiden leeg stond.” Hij zegt: 
“Ik weet dat ze er ook graag 
zusters in hadden gehad, maar 

gelukkig lijken die nu gehuis-
vest te gaan worden in de pas-
torie van de Sint-Jozefkerk. 
Dus het gebed voor zusters in 
Leiden is ook effectief.”

Negen vrouwen
Het Babyhuis heeft al vestigin-
gen in Dordrecht en Rotter-
dam. Stichting het Babyhuis 
biedt opvang, zorg en begelei-
ding aan (aanstaande) moe-
ders om hen te ondersteunen 
bij het moederschap. Met deze 

opvang worden de vaak onno-
dige, traumatische en kostba-
re uithuisplaatsingen voorko-
men. In het Babyhuis in Leiden 
zullen ongeveer negen vrou-

wen terecht kunnen met hun 
baby’s. Om dit alles te realise-
ren, heeft Tax diverse gesprek-
ken gevoerd met het bisdom 
Rotterdam en het parochiebe-
stuur.
“De bisschop heeft zich laten 
informeren door verschillende 
bronnen. Het moest voldoen 
aan de Nederlandse wetge-
ving en passen bij de katholie-
ke normen en waarden.”
Dat het Babyhuis neutraal is en 
daarmee niet gebonden is aan 

religie, is volgens Tax 
nooit een obstakel ge-
weest. “Natuurlijk, er 
worden vrouwen opge-
vangen die een ander 
of geen geloof hebben. 
Ieder mens is gelijk en 
daar handelen wij 
graag naar.”

Pro-life zijn
Volgens Tax past het 

bij de katholieke Kerk om de 
naaste te helpen, ongeacht 
of die hetzelfde geloof heeft. 
Hij beschouwt het zelfs als 
een diaconale plicht. “Boven-

dien kunnen we hiermee ons 
pro-life zijn ook echt uitdra-
gen. Met het Babyhuis geven 
we handen en voeten aan 
deze pro-life overtuiging. Bis-
schop Van den Hende ver-
woordde het heel mooi: ‘Wan-
neer wij in het Jaar van Gebed 
spreken over een beschaving 
van liefde dan hoort daar ook 
bij dat we het leven als ge-
schenk van God behoeden en 
beschermen. Het Babyhuis 
maakt dat heel concreet.’ Per-
soonlijk zie ik het ook als een 
nieuwe, oordeelsvrije weg om 
de vraag naar abortus in Lei-
den en omgeving te vermin-
deren.”

Samenwerking met Kerk
Het is de bedoeling dat het 
pand naast de Lodewijkkerk in 
tweeën gedeeld gaat worden, 
waarbij ieder gedeelte een ei-
gen bestemming krijgt. Naast 
het woon- en leefgedeelte, 
waar de vrouwen met hun ba-
by’s gehuisvest zullen worden, 
komt er op de begane grond 
ook ruimte voor onder meer 

catechese, kinder- en jongeren-
bijeenkomsten en ontvangst 
van groepen. Ook zullen er 
cursussen en inspirerende 
avonden worden gehouden, 
zoals bijvoorbeeld Family En-
richment (FEN) en de (pre) 
marriage cursussen.

25 vrijwilligers
Tax is van mening dat de sa-
menwerking van het Babyhuis 
en de Kerk van meerwaarde 
is: “Bij een Babyhuis zijn zo’n 
25 vrijwilligers betrokken. 
Hier kan een goede samen-
werking komen met onder an-
dere mensen uit de katholieke 
geloofsgemeenschap in Lei-
den. Op deze manier kunnen 
we de vrouwen die zo graag 
hun leven willen oppakken en 
bij hun baby willen blijven, 
enorm helpen. Op een ‘gewo-
ne manier’ komen zij dan ook 
in aanraking met mensen die 
zich inzetten vanuit hun ge-
loof.”

Sponsorloop
De enige hobbel die het project 
nog in de weg lijkt te staan, is 
een fi nanciële. “De hele ver-
bouwing kost ruim 800.000 
euro. Om het project mogelijk 
te maken, kunnen en willen 
we geen marktconforme huur 
vragen. De huur moet alleen 
voldoende zijn om het monu-
mentale pand in stand te hou-
den. Mede gezien de huur-
prijs, is extern geld essentieel 
om dit project uit te voeren”, 
aldus Tax.

Run Baby Run
Om de fi nanciële kloof te dich-
ten wordt er onder andere een 
sponsorloop georganiseerd 
met de toepasselijke naam Run 
Baby Run. Vrijwilligers van het 
Babyhuis en parochianen ren-
nen gezamenlijk mee en laten 
zich sponsoren. +

Info: acties.het-babyhuis.nl

V.l.n.r.: Stefan Tax, pastoor Jeroen Smith en Barbara Muller.
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‘Ieder mens is 
gelijk en daar 

handelen wij naar’

H. Maria Maior (Voorstraat 120). Er zijn 
boekjes met de Latijnse en Nederland-
se tekst.
Info/opgave: www.gregoriaansdordt.com

Catechismus na de Mis
Mol (B), zo 13 mei
In de abdijkerk Postel (Abdijlaan) vindt 
maandelijks na de Mis van 10.00 uur 
catechese plaats: voor volwassenen en 
jongeren, voor kinderen die nog niet 
gevormd zijn en voor kleuters. Aan-
vang 11.15 uur.
Info/opgave:
facebook.com/gastenkwartierPostel

Mariaomgang
Den Bosch, zo 13 mei
In de eeuwenoude bidtocht wordt het 
beeld van de Zoete Moeder meegedra-
gen door leden van de Broederschap 
van Onze-Lieve-Vrouw.
Vertrek bij goed weer 12.45/13.00 uur 
vanuit de Sint-Janskathedraal (Toren-
straat 16), terugkeer na ongeveer een 
uur. Afsluiting met een korte gebeds-
viering.
Info: www.zoetelievevrouw.nl 

Profetisch inspireren en dienen 
Brugge (B), woe 23 mei 

Fracarita International houdt in samen-
werking met het bisdom Brugge een se-
minar over profetisch inspireren en die-
nen in het Auditorium Grootseminarie 
(Potterierei 72).
Er wordt dieper ingegaan op het vin-
centiaanse gedachtegoed in België en 
de wereld. Van 9.00 tot 13.30 uur. Toe-
gang gratis.
Info/opgave:
fracarita-international.org/seminarie

Cursillo-weekend
Heiloo, do 24 t/m za 27 mei
De Cursillo is als het ware een ‘kleine 

geloofscursus’ met als doel christenen 
van vandaag te helpen de kernwaar-
den van het christendom opnieuw een 
plaats te geven in het leven van alle-
dag.
In het weekend na Pinksteren wordt 
een Cursillo-weekend georganiseerd 
in het gastenhuis van het heiligdom 
Onze-Lieve-Vrouw ter Nood. U bent 
van harte uitgenodigd als u verdieping 
van uw geloof of bevestiging in het ge-
loof zoekt, of als u meer wilt weten 
over de basisprincipes van ons chris-
ten-zijn.
Info/opgave: www.cursillo.nl


