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Illicit Intercountry Adoptions 

Op wie heeft het 
impact en wat 
stellen zij voor 
 
Deelname informatie 
 
Bedoeld voor: international geadopteerden, Adoptie families, Families die kinderen ter adoptie hebben 
afgestaan. 
Gemaakt door: Lynelle Long, Founder of ICAV 
7 January 2019 
 
INTERCOUNTRY ADOPTEE VOICES (ICAV) & COLLABORATIVE PRESENTS 
 

Over 
Ben jij een geadopteerde en ongeoorloofd geadopteerd? Ben je familie van een ongeoorloofde adoptie? 
Ben jij familie van een adoptiekind dat ongeoorloofd geadopteerd is uit het buitenland? 
Wat kunnen we leren van deze ervaringen en wat kunnen we aan overheidsinstanties en overige 
instanties aanbevelen? 
Dit project is het eerste project wat de stem laat horen van de driehoek van diegene die de impact 
voelen.  
Dit project houdt rekening met de internationale standaard van de CRC, 
het Optional Protocol (Sale of Children), en het Palermo Protocol. 

 
Wat kun jij bijdragen 
Wij willen graag jouw ervaring horen over adoptie en de woonsituatie waar je je in bevind. Met name vanaf 
het moment dat je er achter kwam dat de adoptie ongeoorloofd zou zijn. 
Jouw verhaal mag in het Engels, Frans of Spaans en mag zo lang zijn als je wilt. 
Jouw verhaal heeft de volgende inhoud: 
• namen (pseudoniem, adoptie naam of geboorte naam), 
• land van herkomst 
• land waarnaar je bent geadopteerd 
• het adoptie proces 



• bronvermelding 
• wat is de impact geweest op deze gebeurtenis 
• Wat is tot nu toe de reactie van stakeholders geweest? (stichtingen, overheid, mede gedupeerden, etc), 
• Jouw verbeter voorstel(len) ten aanzien van het proces, dit mogen ook voorstellen zijn die nog niet 
bestaan in het huidige proces. 

 
Hoe kun je meedoen 
Neem contact op met je vertegenwoordiger van het project zodat je alle informatie krijgt.  
Vul het onderstaande formulier in en stuur dit op naar: contact@intercountryadopteevoices.com 
 

Formulier ten behoove van project deelname 
Participant: ____________________________________________________________ 
Project Leider : ________________________________________________________ 
Project Onderzoeker: _____________________________________________________ 
Titel van Project: Lived Experiences of Illicit Intercountry Adoption 
Ik, ________________________________________________________ ga akkoord vrijwillig deel te nemen 
aan dit project. 
Het doel van het project is verhalen en bevindingen van diegene die onder het huidige adoptie proces 
geleden hebben te verzamelen en daarmee input te leveren die overheden kunnen inzetten om 
ongeoorloofde adoptie tegen te gaan. 
Mijn bijdrage is: 
Ik schrijf mijn eigen bevindingen op in het Frans, Engels of Spaans zonder limiet aan woorden, of ik neem 
contact op met de project onderzoeker die mij interviewt en op deze manier mijn woorden op papier zet. 
Ik kan refereren aan de voorbeeld vragen als gids om mijn denken te stimuleren wanneer ik niet weet 
waar te beginnen. 
Ik snap dat ik op ieder gewenst moment kan deelnemen of besluiten te stoppen met deelname wanneer 
het project nog niet is afgerond. 
Ik begrijp de mogelijke voordelen voor mij en anderen die besluiten mee te doen aan dit project en hun 
verhaal delen. Het doel is om het volledig beschreven stuk te overhandigen aan overheden met de vraag 
dit serieus mee te nemen in de veranderingen van het proces. 
Ik begrijp de mogelijke risico’s en eventuele negatieve gevoelens die naar boven kunnen komen tijdens 
het beschrijven van ervaringen. Indien ik hulp nodig heb kan ik terecht bij het project om de specifieke 
hulp te vragen. 
Ik kan eventuele inhoudelijke informatie inwinnen bij het project.  
Ik begrijp dat het wanneer interview in Engels, Spaans of Frans is er een vertaler bij aanwezig is of jouw 
document vertaald. Deze persoon is ook op de hoogte van privacy en heeft een geheimhouding. 
 
Ik begrijp dat de resultaten van dit project mogelijk gepubliceerd worden als boek en hierin mijn 
opgegeven informatie in kan komen te staan. (namen, plaatsen etc) tenzij ik anoniem wil blijven en 
onderaan “ Nee” invul.  
Nee, ik wil niet bekend worden gemaakt. Zorg dat mijn gegevens anoniem verwerkt worden door gebruik 
te maken van de volgende pseudoniem: 
___________________________________________________ 
 
Let op: tot 31-12-2019 heb je de tijd om je anonimiteit aan te geven. 
Ik begrijp dat er geen enkele vorm van compensatie is wanneer ik meewerk aan dit project. 
Het project is geheel vrijwillig en word ook door vrijwilligers in stand gehouden. 
Indien ik op welke wijze dan ook medische hulp nodig heb dan zijn deze kosten voor mijn eigen 
rekening. Al mijn vragen zijn hiermee gedekt en ik ben op de hoogte van alles omtrent het 
project en deelname hier aan. Ik heb een kopie ontvangen van dit formulier wat ik doorgelezen 
en volledig begrepen heb. Hierbij geef ik toestemming tot deelname aan het project. 
 
Participant Handtekening: ___________________________________________ 
Datum: ________________________ 
 



Ik heb alle informatie met betrekking tot het project en deelname hier aan uitgelegd aan betreffende 
persoon en deze heeft alles gehoord en begrepen. Alle vragen van deelnemer zijn naar tevredenheid 
beantwoord. Bij deze teken ik het formulier en accepteer ik het verzoek tot deelname. 
……………………………………………………………… 
Project Onderzoeker 
……………………………………………………………… 
Datum 
	


