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INTERCOUNTRY ADOPTEE VOICES (ICAV) & COLLABORATIVE PRESENTS

Voorbeeld vragen voor geadopteerden
Geadopteerden kunnen zelf hun eigen verhaal schrijven of wanneer zij hier hulp bij nodig hebben, kunnen
zij gebruik maken van deze vragen om een start te kunnen maken:
Jouw verhaal mag in het Engels, Frans of Spaans en mag zo lang als je zelf wilt.
Voor dit project kiezen we de term “ ongeoorloofde adoptie” omdat deze vorm zowel illegale adopties
alswel onetische procedures binnen de adoptie bevat. Soms zijn procedures wel technisch gezien legaal
volgens de wet in een specifiek land maar is het onetisch of tegen de internationale standaard in. Wij
maken gebruik van de volgende standaarden: CRC, the Optional Protocol (Sale of Children) en het
Palermo Protocol.
Wat is je naam? Je adoptie naam als je geboortenaam? Wil je voor je verhaal anoniem blijven ja of nee?
Wil je een pseudoniem? Zo ja welke?
Wat is je geboorteland? Wat is het land waar je naartoe bent geadopteerd?
Welk proces heeft jouw adoptie gevolgd?
Welke organisaties hebben zich met jouw adoptie bezig gehouden? Wanneer je deze organisaties of
personen anoniem wilt houden, geef dit alsjeblieft aan.
Hoelang duurde het proces?

Hoe ziet de gezinssamenstelling eruit van het gezin waar je naartoe bent geadopteerd? (single
moeder, homo stel, traditioneel gezin) En is dit gezin bij elkaar gebleven in de loop van de tijd? Welke
geloofsovertuiging heb je (indien je deze hebt) en heeft je familie?

Hoe oud was je toen je geadopteerd werd en jij dus je eerste familie verloor?
Heb je bewijs van ongeoorloofde praktijken binnen jouw eigen adoptie? (herinneringen,
documenten, foto’s, familie die je gesproken hebt etc). Hoe heb je deze bronnen gevonden?
Wat ging er door je heen toen je er achter kwam dat jouw adoptie niet volgens de regels verlopen was?
Wat deed je toen? In welk tijdsbestek? Heb je hulp gezocht en zo ja, bij wie? Hoe verliep dat?
Wat was de algemene impact hiervan?
Voel je je gesteund door internationale standaarden? Hoe zou dit (eventueel) beter kunnen?
Welke hulp kan verbeterd worden (reeds bestaande hulp die geboden word)?
Welke hulp kan men nog aanbieden (hulp die nog niet word aangeboden, die nog niet bestaat)?
Welke lessen kunnen er getrokken worden van jouw ervaringen?
Wat raad jij overheden en andere instanties aan die te maken hebben met adoptie ten aanzien van
ondersteuning en dienstverlening? (financieel, legal, emotioneel, vertalend, logistieke problematiek, etc)
Stuur jouw bijdrage samen met eventuele illustraties, foto’s en dergelijken die je gepubliceerd zou willen
zien naar contact@intercountryadopteevoices.com of naar Lynellelong op Facebook.
Let op: afbeeldingen hoeven niet direct gelinkt te zijn aan het onderwerp, zolang ze jouw verhaal maar
kracht bij zetten. Zorg wel voor duidelijke afbeeldingen, geen slechte vage kwaliteit.

INTERCOUNTRY ADOPTEE VOICES (ICAV)

Voorbeeld vragen voor families die afgestaan hebben
Families kunnen hun eigen verhaal schrijven of wanneer zij hulp nodig hebben is hier een lijst met
voorbeeld vragen:
Jouw verhaal mag in het Engels, Frans of Spaans en mag zo lang als je zelf wilt.
Voor dit project kiezen we de term “ ongeoorloofde adoptie” omdat deze vorm zowel illegale adopties
alswel onetische procedures binnen de adoptie bevat. Soms zijn procedures wel technisch gezien legaal
volgens de wet in een specifiek land maar is het onetisch of tegen de internationale standaard in. Wij
maken gebruik van de volgende standaarden: CRC, the Optional Protocol (Sale of Children) en het
Palermo Protocol.
Wat is je naam? Wil je anonym blijven? Geef dan aan welke pseudoniem gebruikt kan worden.
In welk land ben je geboren? In welk land ben je momenteel woonachtig?
Waar ben je bevallen van het adoptieve kind?
Wanneer is het kind geboren? En waar?
Wanneer is je kind ter adoptie afgestaan? En hoe? Was er een significant event of trauma dat geleidt
heeft tot dit punt? Wat deed je toen? Heb je hulp gezocht? Wat was de reactie van de hulpverleners? Is
dit over tijd veranderd?
Wat voor impact heeft het verlies van je kind op jou gehad? (emotioneel, sociaal, legaal, cultureel) En wat
deed dit met je naaste vrienden en familie?
Heb je ondersteuning gekregen tijdens het verwerken van dit verlies? Hoe zou dit verbeterd kunnen
worden?
Heb je je kind gevonden? Hoe heb je je kind gevonden? Hoe voelde het om je kind te vinden? Word je
ondersteund tijdens de hereniging?
Heb je andere families gevonden die in soortgelijke situaties zitten? Helpt dit?
Als je je kind niet gevonden hebt, waar hoop je dan op? Zou je hulp willen om je kind te vinden? Is er
iemand (organisatie of overheid) jou aan het helpen in jouw zoektocht? Hoe zou je deze hulp willen? Wat
zou verbeterd kunnen worden zodat je deze hulp makkelijker aanneemt?
Wat zou je overheden willen vertellen dat zij moeten weten vanuit jouw ervaring?
Zend dit formulier samen met eventuele afbeeldingen naar contact@intercountryadopteevoices.com of
lynellelong op FaceBook.
Let op: afbeeldingen hoeven niet direct gelinkt te zijn aan het onderwerp, zolang ze jouw verhaal maar
kracht bij zetten. Zorg wel voor duidelijke afbeeldingen, geen slechte vage kwaliteit.

INTERCOUNTRY ADOPTEE VOICES (ICAV)

Voorbeeld vragen voor adoptie families.
Adoptieve families kunnen hun eigen verhaal schrijven of wanneer zij hulp nodig hebben is hier een lijst
met voorbeeld vragen:
Jouw verhaal mag in het Engels, Frans of Spaans en mag zo lang als je zelf wilt.
Voor dit project kiezen we de term “ ongeoorloofde adoptie” omdat deze vorm zowel illegale adopties
alswel onetische procedures binnen de adoptie bevat. Soms zijn procedures wel technisch gezien legaal
volgens de wet in een specifiek land maar is het onetisch of tegen de internationale standaard in. Wij
maken gebruik van de volgende standaarden: CRC, the Optional Protocol (Sale of Children) en het
Palermo Protocol.
Wat is je naam? Wil je een pseudoniem gebruiken? Geef deze dan door.
Wat is je motivatie om te adopteren?
Uit welk land heb je je kind geadopteerd? Waarom heb je voor dit land gekozen?
Welke nationaliteit heb je? In welk land was je woonachtig ten tijde van de start van de
adoptieprocedure?
Via welke instantie ben jij geholpen mbt de adoptie?
Beschrijf het process en de tijdspanne van dit proces.
Wanneer kwam je er achter dat de adoptie niet geheel in de haak was? Wat voor impact gaf dit aan jou?
En op je directe omgeving?
Kijk je met de kennis van nu anders tegen adoptie aan? Vind je dat adoptie verkeerd is? Of kijk je er nu in
ieder geval anders tegen aan?
Voelde je dat je voldoende geinformeerd bent ten aanzien van adoptie en het adoptie proces? Hoe zou
dit in jouw ogen beter kunnen?
Heb je enigszins twijfelachtige situaties meegemaakt tijdens de adoptie? Binnen welk tijdsbestek? Hoe
voelde je je toen? Hoe handelde je toen? Wat was de reactie van de omgeving?
Heb je informatie of bewijs van ongeoorloofde praktijken? Hoe ben je hier achter gekomen?
Was geld een onderdeel hiervan? Binnen welk tijdsbestek was er geld gemoeid bij de procedure?
Waarom was dit wel of niet volgens de regels (voor jouw gevoel)?
Welke diensten hebben jou ondersteund? (juridisch, legaal, emotioneel, financieel, qua vertalen, cultureel)
Hoe was die ervaring? Hoe zou dit beter kunnen?
Wat voor service zou je willen hebben die nu nog niet geleverd word ten aanzien van dit proces?
Heb je het idee dat je volgens internationale standaarden geholpen bent gedurende het adoptie proces?
Hoe zou dit verbeterd kunnen worden?
Wat kan er geleerd worden van jouw ervaringen?
Welke aanbevelingen kun jij doen ten aanzien van het adoptieproces richting instanties of overheden?
Wat zou er volgens jou gedaan kunnen worden ten aanzien van ongeoorloofde adopties?
Stuur jouw bijdrage samen met eventuele illustraties, foto’s en dergelijken die je gepubliceerd zou willen
zien naar contact@intercountryadopteevoices.com of naar Lynellelong op Facebook.
Let op: afbeeldingen hoeven niet direct gelinkt te zijn aan het onderwerp, zolang ze jouw verhaal maar
kracht bij zetten. Zorg wel voor duidelijke afbeeldingen, geen slechte vage kwaliteit.

