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De afgelopen maanden hebben we niet 
stilgezeten. Naarstig werd er verder gewerkt, 
netwerken uitgebouwd en gelobbyd om de 
volgende stap te kunnen zetten. Informatie werd 
verzameld en omgezet in een conceptnota. 
 
Met deze nota hopen we het taboe verder op te 
heffen, en een aanzet te geven voor een degelijke 
evaluatie en bijsturing van het huidige beleid. 
Deze nota bevat voorstellen die steevast een 
groter doel voor ogen houden  en tegemoet komt 
aan de belangen en noden van de gezinnen die 
via donorconceptie worden gevormd. 
 
Binnenkort meer .. 
 
 

1e draft Conceptnota klaar  
 

Op de vooravond van het 25-jarig bestaan van het 
'Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind’ 
stelde onze Kinderrechtencommissaris Bruno 
Vanobbergen het jaarverslag in het Vlaams Parlement 
voor.  
 
Het Kinderrechtencommissariaat stelt dit jaar vast dat 
‘kinderen en jongeren tijd vragen’. Tijd voor zichzelf maar 
ook tijd van volwassenen en het belang ervan in 
verschillende levensdomeinen van kinderen.  
 
De afgelopen jaren hebben we een goed contact/band 
opgebouwd met het Kinderrechtencommissariaat en 
volgden zij van op afstand de ontwikkelingen en 
verwezenlijkingen de we bewerkstellig(d)en.  
 

Kinderrechtencommissaris  vraagt aandacht voor  het 
recht van het kind op afstammingsinformatie  

 

We zijn dan ook oprecht blij dat Kinderrechtencommissaris in zijn verslag ook aandacht 
vraagt rond de problematiek die ontstaat als donorkinderen het recht op afkomst en een stuk 
identiteit worden ontzegd. In zijn verslag stelt hij voor een breed debat over afstamming te 
houden waarbij kinderen gehoord en hun grieven kunnen onderzocht worden. 
 
Er is nog wat werk aan winkel, doch stemt de toekomst ons optimistisch daar onze 
boodschap wordt onderschreven door anderen en dit op verschillende vlakken en niveaus.  
 
Link naar het jaarverslag http://issuu.com/kinderrechten/docs/845de04b-1e51-4764-ba50-
2e94b27b6537/1?e=6593254/10484250  
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KIDbijeenkomst – zondag 18 januari 2015  
 Zou je graag eens andere donorkinderen ontmoeten? Of wil je graag een aantal mensen 

nog een keertje terug zien? 
Dat kan: we organiseren onze volgende bijeenkomst op zondag 18 januari in Mechelen 
vanaf 15u. Wij zorgen alvast voor een warme en gezellige setting.  
 
Aanmelden doe je via stephke.r@pandora.be Uiteraard mag je ook deze keer iemand 
meepakken, mocht je dit wensen. Laat het ons wel weten zodat we met een correct 
aantal kunnen reserveren. 
 

‘Recht op roots' een conferentie rondom afstammingsvragen 
20 november – Amsterdam – FIOM  

Op 20 november vond de conferentie ‘Recht op Roots’ van FIOM in Amsterdam plaats. 
Uiteraard waren we van de partij. Zelf hadden ze geen betere dag kunnen uitkiezen daar 
het 25jarig jubileum te vieren viel van het Verdrag Inzake de Rechten van het Kind.  
 
Op deze dag werd het recht op afkomst en identiteit van het kind (terecht) in de verf gezet.  
Of het nu donor-, adoptie, vondeling, of buitenechtelijk kind is: elk kind hoort namelijk te 
kunnen beschikken over informatie die voor hem/haar van belang is.  

Het deed oprecht deugd een conferentie en debatten bij te wonen die het belang van het kind op de voorgrond plaatsten, 
maar ook het grotere geheel voor ogen houden nl. het gezinsleven en familiebanden onderling. Nederland staat voor de 
uitdaging om het ouderschap te herijken, waarbij getracht zal worden een maatschappelijk kader en leidraden uit te 
tekenen die moderne gezinnen zal helpen en ondersteunen. Steeds vertrekkend vanuit het belang dat de invulling van 
een kinderwens nooit ten koste van diens basisrecht op afkomst en identiteit hoort te gaan. Het één hoort met het ander 
namelijk hand in hand te gaan. 
 
Hier alvast heel veel inspiratie opgedaan, dierbare contacten terug gezien en 
nieuwe vriendschapsbanden aangegaan. In de hoop dat we ooit zulke 
conferentie hier te kunnen organiseren.  
 
Link naar verslag FIOM https://fiom.nl/kenniscollectie/zoeken-familie/conferentie-
2014 en bekijk zeker het compilatiefilmpje hiernaast 

Sinds oprichting vzw tellen we 74 leden  
 Onze organisatie kende haar officiële VZW-levenslicht eind september ’14. Ondertussen 

kunnen we met enige trots meedelen dat we de afgelopen 2 maanden reeds 74 
inschrijvingen konden registreren.  
 
Hier een warme oproep om je vrijblijvend (en gratis) in te schrijven als lid van onze 
organisatie: of je nu donorkind, wensouder, ouder, donor, sympathisant, vriend, Belg of een 
andere nationaliteit bent. Als uitdrukking van steun in hart en/of gedachte dat dit land klaar is 
voor een beter en correcter beleid voor alle betrokken partijen. Uiteraard worden je gegevens 
vertrouwelijk behandeld. 
 

Inschrijven kan via bovenstaand adres of via de website www.donorkinderen.com. We hebben enkel van jou je naam, 
voornaam, adres en geboortedatum nodig. 
 
Mocht je ons financieel wensen te steunen, dan kan en mag dit ook natuurlijk. De afgelopen jaren werden alle 
gemaakte kosten uit eigen zak betaald voor onder meer de websites, vervoersonkosten, deelname aan seminaries, … 
en blijven we ons kosteloos in zetten voor het hogere doel. Een financieel schouderklopje is altijd welkom, maar geen 
verplichting. Het rekeningnummer van de VZW is BE09 7370 4353 5057. 
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Hoorzittingen Vlaams Parlement – gedwongen adopties  
Vanaf de jaren ‘50 bestond er in dit land een netwerk van kloosters en opvangtehuizen waar 
‘gevallen’ meisjes werden gedropt om er te bevallen. Onder hen ook meisjes die werden 
gedwongen om hun pasgeborene af te staan. Verscheidene baby’s werden verhandeld door 
een netwerk van priesters, nonnen, vroedvrouwen, ziekenhuis-, zelfs OCMW medewerkers 
en vaak verkocht aan gegoede families. 
 
De afgelopen weken vonden er, naar aanleiding van de gedwongen adopties, in de 
Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin hoorzittingen. 
 
De stem van de moeders en een aantal kinderen werd vertegenwoordigd door Mater Matuta 
vzw. Het is een organisatie die zich inzet om ouders en kinderen terug te verbinden, daar 
waar derden hun band moedwillig doorknipten. 
 
We hopen van harte dat beleidsmakers gehoor zullen hebben voor het ontstane leed, maar 
hen ook steun, hulpverlening en vooral mogelijkheden creëren zodat ouders en kinderen 
elkaar kunnen (terug)vinden.  
 

Nederland: schandaal spermabank Karbaat breidt zich nog meer uit   
In februari werkten we samen met HUMO en onder meer Stichting Donorkind Nederland om de 
reeks Dossier Donorkinderen uit te brengen. Het eerste deel ging over die arts Karbaat uit 
centrum Bijdrop. Link naar het artikel http://www.donorkinderen.com/#!humo/c1610 
 
In onze vorige nieuwsbrief meldde we reeds een uitbreiding van het schandaal:  

• Valse donorpaspoorten werden afgeleverd aan ouders en donorkinderen  
• De garantie om hetzelfde zaad te gebruiken bij een 2e kind blijkt in sommige gevallen niet 

te kloppen (kinderen blijken halfbroers/zussen van elkaar te zijn) 
• Bepaalde donoren hebben jarenlang banken van voorraad voorzien en werden dus een 

grote groepen van donorkinderen verwekt  
 
Onlangs verscheen een blog van de journaliste die de reportage had gemaakt. De blog bevatte nog meer verontrustend 
nieuws http://gezondheid.eenvandaag.nl/blogs/54998/spermakliniek_mc_bijdorp_overtrad_de_wet  
 
Niet te vatten dat dit kon en kan gebeuren. Maar vergis je niet: zulke praktijken vonden ook in dit land plaats. Meer nog: 
zonder volledige transparantie en degelijke controle van de overheid blijven zulke toestanden hier nog steeds mogelijk.  

Advies Kinderrechtencommissariaat nav gedwongen adopties:  
Recht op identiteit en informatie origine voor alle kinderen  
 Naar aanleiding van de hoorzittingen rond de gedwongen adopties werd het 

Kinderrechtencommissariaat gevraagd een advies te formuleren.  
 
Terecht adviseren zij dat fouten uit verleden worden erkend, verontschuldigen plaatsvinden 
aan het adres van kinderen en hun geboortemoeders die onderwerp zijn geweest van 
emotioneel en psychisch geweld. Ondersteuning in verwerking maar ook in zoektocht wordt 
(terecht) aanbevolen.  
 
Het commissariaat haalt ook aan dat recht op identiteit en informatie origine, ongeacht de 
specifieke omstandigheden van verwekking of geboorte, aan het kind dient toe te behoren.  
 
In haar advies stuurt ze hier ook aan op een politiek en maatschappelijk debat over 
afstamming over kinderen en opvoeding door ouders van wie zij biologisch niet afstammen. 
Het debat vraagt een brede, interdisciplinaire invulling. Waarbij wordt afgevraagd waar we in 
onze samenleving familiebanden op baseren en hoe ze juridisch moeten worden 
vormgegeven.  
 
Hier de link naar het advies http://www.kinderrechtencommissariaat.be/advies/gedwongen-
adopties-vanuit-kinderrechtenperspectief  
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Brandpunt reportage draagmoederschap en donormateriaal   
Onlangs zond de KRO een reportage uit over de maakbare invulling van een 
kinderwens, waarbij wetgevingen worden omzeild om kost wat kost niet met lege 
handen naar huis te hoeven keren.  
 
Een eicel uit Oekraïne, een zaadcel uit NL en een geleende buik uit Thailand. 
Jaarlijks krijgen tientallen Nederlandse ouders een baby met behulp van een 
buitenlandse draagmoeder. In Nederland is er geen ziekenhuis dat meewerkt aan 
commercieel draagmoederschap. En dus wijken onvruchtbare stellen uit Nederland 
uit naar het buitenland, op zoek naar een vrouw die hun kind tegen betaling op de 
wereld wil zetten. Maar wie zich over de grens begeeft voor een baby via de 
draagmoederconstructie, belandt in een groot grijs gebied.  
 
Dit is een realiteit, ook voor Belgische wensouders. 
 
Het blijft absurd hoe de handel in gameten en de baarmoeders-immobiliënmarkt 
floreert en hoe weinig stappen er worden ondernomen om een duidelijk wettelijk 
kader te creëren die deze commercialisatie aan banden legt. Een handel die vaak 
ten koste van de kinderen, draagmoeders, ouders en donoren gaat. 
http://brandpunt.kro.nl/seizoenen/2014/afleveringen/07-12-
2014/fragmenten/baarmoeder-op-afstand  
 

Online TV en print   
• Getuigenis van een donorkind ‘Hoe ziet je leven eruit als je kind van een donorvader bent  

http://www.nsmbl.nl/hoe-ziet-je-leven-eruit-als-je-kind-van-een-donorvader-bent/  
 

• Familie gezocht RTL-xl Amanda, donorkind, gaat op zoek nr haar afkomst en antwoorden (TV) 
http://www.rtlxl.nl/#!/familie-gezocht-323081/415d7c75-90f7-34c0-b448-524598b6f8bc  
 

• Superfijne, oprechte en perspectief verruimende blog van een eiceldonor  
http://mom.me/blog/14818-parents-raising-my-eggs/  
 

• ‘Wij willen ook een kind’ programmamaaktster Mirella van Markus gaat op zoek naar de meest ideale constructive 
om samen met haar vrouw Claudia een kind te krijgen (TV) 
http://www.npo.nl/wij-willen-ook-een-kind/02-07-2014/NPS_1239261  
 

• Twee meisjes raken per toeval bevriend aan de universiteit. Ze ontdekken dat ze meer gemeenschappelijk dan 
wat persoonlijke interesses: ze blijken dezelfde donor te hebben. 
http://edition.cnn.com/2014/01/24/living/tulane-sperm-donor-sisters/   
 

• ‘Niet meer dan een nummer’ -  Marlen Beek-Visser 
http://www.editio.nl/schrijfwedstrijd/niet-meer-dan-een-nummer/ (fictie) 
 

• Interview Saskia De Coster en Gregory Frateur, beiden ouders van een donorkindje (HUMO)  
http://media.wix.com/ugd/ad4873_e2b955ec70ed4897af860968eb690b7c.pdf  
 

• Interview professor JJ. Cassiman, zie blz 19 – November ‘14 
http://issuu.com/okra/docs/okra-november-lr/0  
 

• Donorkinderen en hun wortels – Opiniestuk Lorin Parys – December ‘14 
http://www.lorinparys.be/nieuws/donorkinderen-en-hun-wortels-0  
 

• Artikel nav wetwijziging in Australië waardoor alle anonieme donoren zullen worden gecontacteerd met de vraag 
of ze hun anonieme status willen veranderen en open staan voor eventueel contact met hun donorkinderen. 
In dit artikel ook twee oprechte getuigenissen van een donorkind en donor. 
http://www.bordermail.com.au/story/2539275/who-are-you-donating-the-gift-of-life-leaves-questions-of-
identity/?cs=11  
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Uit het verleden merken we dat de behoefte naar contact met anderen groot is. 
 

•  Indien je in contact wil gebracht worden met anderen, geef gerust een seintje. 
 

•  Er is een gesloten forum waar je op een veilige manier je verhaal kan doen, in contact 
komen, ... www.kidlotgenoten.com  

Op zoek naar contact met anderen?  

• Kindje kopen? Let me get the menu 
http://donorkinderen.wordpress.com/2014/11/03/kindje-kopen-let-me-get-the-menu/  
 

• De 180° van Etienne Vermeersch  
http://donorkinderen.wordpress.com/2014/11/05/de-180-bocht-van-etienne-vermeersch/   

 
• Was het nu vers of ingevroren zaad?  

http://donorkinderen.wordpress.com/2014/12/02/was-het-nu-vers-of-ingevroren-zaad/   
 
 

De afgelopen jaren werd er reeds hard gewerkt en heel wat verwezenlijkt. Wat 
twee jaar geleden onmogelijk leek, wordt stilaan wel degelijk bereikbaar. We blijven 
alvast onze queeste voortzetten tot het beleid in dit land echt is veranderd. 
 
Daarnaast blijven we ook ijveren voor mogelijkheden zodat donorkinderen hun 
donor en/of halfbroers/zussen kunnen vinden. Dit alles hopen we te realiseren, of 
op zijn minst de eerste grote bouwstenen hiervan te kunnen leggen, in de komende 
legislatuur. 
 
Misschien overwoog je ooit reeds je schouders mee onder het initiatief te zetten, 
maar durfde je het niet te vragen. Of misschien dacht je dat verandering niet 
mogelijk was maar merk je dat we reeds een verschil maken (voor donorkinderen, 
ouders maar ook centra en huidig beleid). 
 
Mocht je interesse hebben om je helpende hand uit te reiken, neem gerust contact 
met ons op. We kunnen af en toe wat hulp gebruiken om alles te bolwerken. Geen 
paniek: we verwachten geen 24u op 7 beschikbaarheid en bereidwilligheid ☺ 
 
Groet,   
Steph en Christine 

 

Echte verandering op komst – nood aan helpende handen/zieltjes 
Misschien iets voor jou?  
 

Nog meer info? 
 

www.donorkinderen.com  
 
 
www.facebook.com/donorkinderenbelgie 

 

www.donorkinderen.wordpress.com   
 
 
@donorkinderen  
 

 

Blogs uit eigen hand   


