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Verschillende internationale DNA-databanken bieden dit 
weekend mega kortingen nav Black Friday.  
 
Mocht je tot op heden hebben getwijfeld om een test te 
bestellen of heb je je moeder, broers of zussen nog niet laten 
testen, grijp dan nu je kans om er eentje of meerdere voor hen 
te bestellen. 
 

SUPER kortingen bij internationale DNA-databanken 
 

Geef je zelf ook familie cadeau	

 

De afgelopen maanden was het niet uit de pers te slaan: 
meer dan ooit kwam het thema donorkinderen en 
zoektochten erin voor. Ondertussen vonden ook 
Belgische donorkinderen halfbroers/zussen en slaagden 
twee donorkinderen er in hun biologische vader te 
traceren.  
 
Zowel op onze website als hieronder kan je 
verschillende artikels terugvinden.  
 

Eerste Belgische donorkinderen vinden directe 
verwanten: broer/zus en zelfs vaders 

De test van Family Tree DNA – Family Finder - is nu 42 euro (ipv 75). Bestel je 2 FTDNA 
testen, dan kunnen we een extra kortingscoupon bezorgen. De DNA-test van My Heritage 
bedraagt 39 euro (ipv 89). Acties lopen enkel dit weekend. Haasten is dus de boodschap.  
 

Aan de op eerste zicht minder betrokken partijen: geloof het of 
niet, maar ook jij hebt meer familie dan je denkt. Geef daarom je 
zelf familie cadeau, of verras vrienden en familieleden met iets 
origineels deze eindejaarsperiode.  
 
Niet alleen zal je meer over je eigen afkomst te weten komen, je 
helpt er ook anderen gigantisch mee. 
 
 

Op initiatief van minister Jo Vandeurzen werd in 2016 de 
werkgroep afstamming opgericht welke ondertussen haar 
aanbevelingen heeft overhandigd.  
 
Eén van de aanbevelingen is de oprichting van een 
afstammingscentrum en nationale DNA-databank zodat 
verwanten elkaar kunnen (terug)vinden. Er werd aangekondigd 
dat deze DNA-databank eind 2018 van start zal gaan. 
 
 

Nationale DNA-databank verwacht eind 2018 
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Naar aanleiding van het vinden van een halfzus en biologische vader werden de 
zussen Sophie en Steph een aantal weken terug uitgenodigd bij Van Gils en Gasten 
voor een openhartig gesprek over hun afzonderlijke zoektochten naar identiteit en 
familie. 
 
Hun interview kan je herbekijken via volgende link. https://www.vrt.be/vrtnu/a-z/van-
gils-gasten/2017/van-gils---gasten-d20171101/  
 
 
 

Donorkinderen te gast bij Lieven Van Gils 

Oproep in de Artsenkrant 
 

Update Donor Detectives 
 De Donor Detectives bestaan een half jaar. Tijd voor een update in aantallen en 

resultaten.   
 
Ondertussen telt de geheime Facebookgroep 226 leden, allemaal donorkinderen 
die zich hebben ingeschreven in 1 of meerdere internationale DNA-databanken. 
Ondertussen vonden 120 matches plaats tussen halfbroers en -zussen.  
 
Ook zijn er donoren die zich nav de talrijke oproepen zich registeren in 
internationale DNA databanken. Zo zijn er 20 donorkinderen rechtstreeks 
gematcht aan hun donorvader en hebben 6 donorkinderen hun biologische vader 
via stamboomonderzoek kunnen traceren.   
 

Onze voorzitter heeft in de Artsenkrant een oproep gelanceerd in de hoop niet 
alleen haar biologische vader, maar ook andere mannen, aan te zetten om zich 
kenbaar te maken voor hun donorkinderen.  
 

Waarom in de Artsenkrant? De meeste donoren werden/worden gerekruteerd vanachter de schoolbanken op 
universiteiten en hogescholen, maar ook medisch personeel in ziekenhuizen werd vaak gevraagd te doneren.  
 
Link naar de oproep/interview https://docs.wixstatic.com/ugd/ad4873_da5997fdcf4f4aa3b62b7c297263a06c.pdf  
 

Dit is informatie vanuit de Stichting. We hebben de indruk dat mensen ook gewoon zelf aan de slag gaan de 
mogelijkheden die er vandaag de dag zijn, zonder hiervoor beroep te doen of zich aan te melden bij de 
Stichting.  
 
Daarnaast merken we ook op dat verschillende vragen binnenkomen van wettelijke kinderen van donoren, die 
ook de behoefte uit drukken te willen weten wie en hoeveel halfbroers/zussen ze hebben. Maar we krijgen ook 
informatieverzoeken van geadopteerden, zowel binnen- als buitenlands en buitenechtelijke kinderen.  
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Op zaterdag 13 januari organiseren we een volgende bijeenkomst. Ben je een donorkind en wil je er 
graag bij zijn, stuur dan een mailtje naar donorkinderen@gmail.com. Zoals de andere keren wordt de 
locatie bepaald door het geografisch raakpunt van de ingeschrevenen.  
 
Tijdens deze bijeenkomst zullen we ook een uitlegmoment voorzien aangaande resultaten DNA 
testen, hoe er mee aan de slag te gaan en het uitbouwen van stambomen.  
 
 

Bijeenkomst donorkinderen – zondag 14 januari 

Links 
 • 'Meer dan de helft van de nieuw samengestelde gezinnen gaat teleurgesteld weer uit 

elkaar' – Weekend Knack 
http://weekend.knack.be/lifestyle/radar/meer-dan-de-helft-van-de-nieuw-
samengestelde-gezinnen-gaat-teleurgesteld-weer-uit-elkaar/article-opinion-
924153.html 
 

• Fathers Have More Influence in A Daughter’s Life Than Mothers, Studies Show – 
Peace Quarters 
https://www.peacequarters.com/fathers-have-more-influence-in-a-daughters-lives-
than-mothers-studies-show/  

 
•  

 
 
• Kinderen hebben recht op een identiteit – De Standaard  

https://docs.wixstatic.com/ugd/ad4873_845e6c9f38754bf299af32a451867286.pdf  
 

• Familieband opsporen via DNA-databank kan al vanaf volgend jaar – De Standaard 
http://www.standaard.be/cnt/dmf20171026_03154003  
 

• Sophie, het eerste Belgische donorkind dat familie vindt via DNA-databank: "Bizar maar hoopgevend" – VRT 
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2017/10/19/sophie-is-eerste-belgische-donorkind-die-familielid-vindt-via-ma/  
 

• "Eerste Belgische donorkinderen vinden via DNA-databank halfbroer en -zus" – De Morgen 
https://www.demorgen.be/wetenschap/-eerste-belgische-donorkinderen-vinden-via-dna-databank-halfbroer-en-zus-
b9756eac/25vcT1/  
 

• Ineens vier je kerst met 30 broers en zussen – AD  
https://www.ad.nl/binnenland/ineens-vier-je-kerst-met-30-broers-en-zussen~ad56370c/  
 

• Privacy onzeker in commerciële DNA databanken – De Morgen 
https://docs.wixstatic.com/ugd/ad4873_432533e8a0cb47c592ac25d1b97ca1c9.pdf  
 

• Vader gezocht – De Standaard 
http://www.standaard.be/cnt/dmf20170922_03087624  
 

• 'Please, I need your help to find my siblings' – Kidspot 
http://www.kidspot.com.au/parenting/real-life/reader-stories/please-i-need-your-help-to-find-my-siblings/news-
story/771a10f0af2dba66ec639d69ba119301  
 

• William C. Duncan: A child is not an entitlement, and a uterus is not a commodity – The Salt Lake Tribune 
http://www.sltrib.com/opinion/commentary/2017/09/23/william-c-duncan-a-child-is-not-an-entitlement-and-a-uterus-
is-not-a-commodity  
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Blogs 
• Voor mij eentje met bruin haar en bruine ogen 

https://donorkinderen.wordpress.com/2017/11/10/voor-mij-eentje-met-bruin-
haar-en-bruine-ogen/  
 

• Men Selling Babies @ Hilton 
https://donorkinderen.wordpress.com/2017/09/26/men-selling-babies-the-hilton-
in-brussel/  

  

Geheime facebookgroep donorkinderen en donoren 
Op zoek naar een veilige plek om je verhaal te delen, er te zijn voor anderen of 
mogelijks ook om je halbroer/zus/donor te vinden? Stuur ons dan een berichtje 
zodat we je aan de groep kunnen toevoegen.  
 
Momenteel zitten we aan 79 leden.  
 

Nog meer info?  

www.donorkinderen.com  

www.facebook.com/donorkinderenbelgie  

www.donorkinderen.wordpress.com  

@donorkinderen  

• Hoe DNA-databanken anonieme spermadonoren kunnen verraden – VRT  
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2017/09/22/hoe-dna-databanken-anonieme-spermadonoren-verraden---/ 
 

• Anonimiteit ter discussie – De Morgen 
https://docs.wixstatic.com/ugd/ad4873_ed026de376aa447daa125e11ce3d918c.pdf  
 

• Anonimiteit van donorvaders kan niet meer gegarandeerd worden - De Morgen 
https://www.demorgen.be/binnenland/anonimiteit-van-donorvaders-kan-niet-meer-gegarandeerd-worden-
b85a5b6a/1BYgI1/  

 

 


