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Voorstelling Ray of Hope
• Interlandelijke adoptiedienst, erkend sinds 1995
• Intrekking erkenning in december 2002, rechtzetting door arrest
van de raad van State in 2004 en nieuwe erkenning in maart
2004. Schadevergoeding uitbetaald door overheid in 2010.
• Juli 2008: overname dossiers China van HORIZON na stopzetting
activiteiten. In april 2012 overname dossiers Vreugdezaaiers met
als doel de nazorg te kunnen verder zetten.
• Huidige erkenning loopt tot juni 2023. Wijziging BVR besluit 1
adoptiedienst te erkennen tegen 1 januari 2023.
• AV telt 8 leden op vrijwillige basis. RvB 6 bestuurders op
vrijwillige basis. 4 personeelsleden (coördinator, 2
maatschappelijk assistenten en psychologe).
Samenwerkingsovereenkomst met teamjurist en teamarts.

Samenwerkingen
• Momenteel actief in 7 herkomstlanden:
Actieve landen: India, Burkina Faso, Togo, China
Landen in proeffase: Vietnam, Haïti, Marokko
• RVB en team ROH beslisten na doorgedreven
kanaalonderzoek geen samenwerking op te starten met VS,
Brazilië, Kazachstan en Slovakije omwille van ethische
bezwaren en gebrek aan garanties.
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Adoptieprocedure Ethiopië
- Ethiopië heeft een duidelijke adoptiewetgeving.
- Geen Verdragsland, maar er kon conform het Haagse Verdrag
samengewerkt worden.
- In Vlaanderen werkten twee adoptiediensten samen met
Ethiopië, namelijk ROH en FIAC.
- Tussen 1996 – 2017 kwamen 626 kinderen door bemiddeling
van ROH naar Vlaanderen. Dit is ongeveer 2/3e van het aantal
geadopteerde kinderen uit Ethiopië.
- Subsidiariteitsprincipe was al opgenomen in de Ethiopische
regelgeving bij start samenwerking ROH.
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Adoptieprocedure Ethiopië
Elke adoptiedienst in Ethiopië
- Moet erkend zijn door de Ethiopische overheid
- Krijgt jaarlijkse audit
- Probleemloze verlenging van de erkenning van
Ray of Hope in Ethiopië

Ethiopië herziet in 2017 het adoptiebeleid. In januari 2018
beslist het Ethiopische parlement interlandelijke adoptie
te stoppen.
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Adoptieprocedure Ethiopië
Een concreet voorbeeld van een adoptie uit 2003:
• Foto’s kinderen ontvangen september 2002
• ROH-erkenningsperikelen december 2002
• Afreis januari 2003
• Dochter (onaangekondigd) in ziekenhuis – zeer ernstige longsteking
• Andere dochter onbereikbaar in weeshuis
• Bemiddeling door Bruk
• Ethiopische procedure sluitend en betrouwbaar
• Informatie achtergrond kinderen met getuigenverklaringen
• Duidelijke documenten voor Belgische administratie
Vanaf 2010 : de procedure is dezelfde maar alle gegevens worden
ter beschikking gesteld bij toewijzing doorgegeven
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Adoptieprocedure Ethiopië:
Bepaling adoptabiliteit
‘Er mag tussen de aspirant-adoptiefouders en de ouders van het kind of een andere
persoon aan wie de zorg voor het kind is toevertrouwd geen contact zijn totdat in het
herkomstland het kind adoptabel is verklaard, subsidiariteit is nagekeken en
afstandsouders zijn ingelicht over gevolgen adoptie en in het ontvangstland de
kandidaat-adoptanten hun geschiktheid is bepaald.’ (naar Haagse Verdrag)

Zo ook in Ethiopië: het kind wordt adoptabel verklaard door de
Ethiopische overheid, daarna kan het pas worden voorgesteld voor
adoptie.
KA kunnen enkel een kind adopteren als ze in België geschikt zijn
bevonden en MOWCYA hun kandidatuur aanvaardt.
De contactpersoon (Bruk) vertegenwoordigt de KA doorheen de
procedure.
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Adoptieprocedure Ethiopië:
bepaling adoptabiliteit
1. Vondeling:
- Politieonderzoek en verslagen krantenpublicatie (cfr.
adoptie in Vlaanderen)
- Plaatselijke MOWA vraagt het weeshuis om het kind op te
vangen.
- Er wordt een levensverhaal opgemaakt met de gekende
gegevens door de maatschappelijk werker.
- Indien men geen familie vindt, wordt het kind adoptabel.
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Adoptieprocedure Ethiopië:
bepaling adoptabiliteit
2. Afstand
- Verzoekschrift van de ouders/voogd om kind adoptabel te verklaren
aan Kebele en lokale MOWA. Een geboortedatum wordt nu pas
genoteerd (bij gebrek aan geboorteregistratie in Ethiopië).
- Sociaal onderzoek door lokale MOWA (maatschappelijk werker)
- MOWA verzoekt weeshuis kind op te vangen
- Opmaak biografie en controle subsidiariteit en bepalen adoptienood.
- Ouders/voogd geven akkoord om kind in buitenlandse adoptie te
plaatsen zonder dwang en uit eigen beslissing + afstand ouderlijke
rechten als adoptie rond is.
- Kebele social court: zitting met getuigen: controle verhaal
ouders/voogd
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Adoptieprocedure Ethiopië:
bepaling adoptabiliteit
2e afstand bij Woreda court:
- Ouders/voogd schrijven verzoekschrift aan Woreda court ter
bevestiging dat ze ouder en voogd zijn.
- Woreda court houdt zitting met getuigen ter controle van het
verhaal van ouders en de adoptabiliteit.
- Contactpersoon, Bruk, krijgt vraag om Belgische ouders voor te
stellen voor dit kind en krijgt dan het kinddossier.

→ Kinddossier wordt verstuurd naar ROH
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Adoptieprocedure Ethiopië:
Toewijzing
Na ontvangst kinddossier door ROH volgt controle in
België:
- Multidisciplinair team ROH doet nazicht van de
gevolgde procedures en medisch rapport
- Controle door VCA
- Na akkoord van VCA volgt toewijzing aan KA
- KA worden uitgenodigd op aanvaardingsgesprek
- Na aanvaarden van het kindvoorstel door KA wordt
de adoptieprocedure in Ethiopië opgestart
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Adoptieprocedure in Ethiopië
- Opmaak contract of adoption in Ethiopië. Contactpersoon
(Bruk) vertegenwoordigt de adoptieouders met hun
getekende volmacht.
- Zonal letter: nieuwe controle subsidiariteit en adoptabiliteit
in opdracht van federale MOWCYA
- Federale MOWCYA controleert volledig kinddossier en
adviseert aan de rechtbank 1e aanleg in Addis Abeba over
adoptabiliteit van het kind én doet controle dossier KA
- Rechtbank 1e aanleg hoort biologische ouder/voogd
(psycholoog) (er wordt een 3e keer afstand gedaan), hoort
adoptieouders (reizen 1e keer af), spreekt adoptie uit.
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“Onze tussenpersoon in Ethiopië was ‘Bruk’. Wij maakten kennis op onze
eerste afreis in mei 2015 waarop we voor de rechtbank in Addis Abeba
moesten verschijnen om de adoptie in Ethiopië te officialiseren. Bruk kwam
ons opzoeken in ons hotel, legde uit wat er stond te gebeuren, vertaalde
een en ander, hielp ons met practicalia en stelde ons op ons gemak. Hij
begeleidde ons naar de rechtbank waar we door een jonge maar zeer
professionele rechter werden ontvangen: ‘We bespreken vandaag een
serieuze zaak voor dit kind. Als u nu twijfelt aan de adoptie, dan staat u op
en keert terug naar België zonder dat iemand u een verwijt zal maken.
Maar als u doorzet dan verbindt u zich voor het leven aan het leven van dit
kind.’ Een moment om nooit te vergeten. Het sérieux waarmee de rechter
ons vroeg om respectvol om te gaan met ‘hun’ kind en zijn achtergrond
accentueerde dat nog.” fam. Germis - Sabbe
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Adoptieprocedure Ethiopië
-

Opmaak geboorteakte/adoptieakte
Volledige adoptiedossier wordt gelegaliseerd
Belgische ambassade in Ethiopië bezorgt dossier aan FCA in
België
FCA controleert volledigheid van het dossier en spreekt
erkenning van de adoptie uit.
Visum wordt in het paspoort van het kind geplaatst
Adoptieouders reizen tweede keer af om met hun kind
naar België te komen.
Definitieve erkenning van de adoptie wordt uitgesproken
door FCA en het kind krijgt de Belgische nationaliteit.
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Adoptieprocedure Ethiopië: nazorg
- Verplichte nazorg tot het adoptiekind 18 jaar oud is
- Ethiopië heeft het altijd zeer belangrijk gevonden om
nazorgverslagen te krijgen. Ethiopië volgt via zijn ambassade in
België ook het welzijn van de kinderen op. Ook MOWCYA kwam
daarvoor op bezoek naar België.
- Geadopteerden hebben inzagerecht, het aantal inzagevragen en
rootsvragen neemt toe.
- ROH vroeg aandacht voor deze vragen van de geadopteerden in
de hoorzitting van 2016. ROH vroeg daar ook hulp bij de controle
van de contactpersonen, projectsteun via fonds, betere nazorg
voor geadopteerden en betere voorzorg voor biologische
families.
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Controle door ROH adoptieprocedure
-

-

-

-

Kanaalbezoeken op regelmatige basis: controle van de procedure,
evaluatiegesprek met Bruk, bezoek aan de weeshuizen, federale en lokale
afdelingen MOWCYA, ambassade, afstandsouders,
kinderrechtenorganisaties als bv UNICEF, realiteitscheck van de
levensduurte (pampers, melk, brood, …), etc.
2010 onderzoek door de voorzitter met de Belgische ambassade, zonder
de contactpersoon, op vraag van een aantal ouders. Conclusies
overgemaakt aan minister en VCA.
Hanteren van detail-checklists en overzichtslijsten om opvallende
gelijkenissen te detecteren.
2013: steekproefsgewijs onderzoek door ISS met bruikbare tips
2016: onderzoek van alle lopende dossiers georganiseerd door VCA in
Ethiopië, er werd geen probleem gedetecteerd.
Als er aandachtspunten waren (bv leeftijd) zijn deze altijd besproken.
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Tot slot
Ethiopië en België zijn
2 landen met een totaal verschillend rechtssysteem
2 totaal verschillende culturen
2 totaal verschillende verwachtingen (van ouders én van
adoptieouders)
Enkel als je daarmee ten volle rekening kan houden, blijven er slaagkansen voor
adoptie.
ROH is bereid om haar medewerking te verlenen aan een analyse van de dossiers
waarover vragen worden gesteld.
Meer algemeen ondersteunt ROH de vraag naar een analyse door een
onafhankelijk experten panel m.b.t. interlandelijke adoptie in het algemeen
waarbij ook de context (tijdsgeest, opvattingen, beperkte
communicatiemogelijkheden, juridische werking destijds in landen van
herkomst...) van toen gekaderd wordt.
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Bezorgde en positieve reacties van
onze families in de voorbije dagen
“Het is vooral ook het negatieve die bij adoptie naar boven komt maar er zijn
ook zoveel mooie verhalen.” (adoptiefamilie)
“Eenmaal we een kindvoorstel kregen, kregen wij van Ray of Hope de informatie
doorgestuurd zoals ze door het land van origine was opgesteld. We hebben daar
achteraf geen opmerkingen over. In het geval van Ethiopië, bleek het Ethiopische
dossier overeen te stemmen met wat Ray of Hope ons had gegeven. Wij gaan ervan
uit dat de Ethiopische administratie zijn werk naar behoren gedaan heeft.
….
De samenwerking met Bruk was professioneel en correct wat ons betreft. Een zeer
hoffelijk man die ervoor zorgde dat de kinderen de beste zorgen kregen in afwachting
van hun reis naar hun nieuwe thuis. En die, mijnsinziens, het beste voorhad voor de
kinderen.” (adoptiefamilie)
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Positieve getuigenissen
“Ik kan enkel positief terugblikken naar de samenwerking met Ray of Hope.
Zowel in beginfase als voor en tijdens de reis. De communicatie
verliep/verloopt vlot, eerlijk en met respect. Ik kreeg een erg uitgebreid
kinddossier.”
(adoptiemoeder)
“Het was tijdens onze procedure duidelijk dat ROH in de eerste plaats de
belangen van de kinderen ter harte nam maar ook naar ons toe was er altijd
tijd om ondersteuning te bieden. Ook na de thuiskomst van ons tweede
zoontje voelen we tot op vandaag bij alle medewerkers van ROH een blijvende
betrokkenheid.” (adoptiefamilie)
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Positieve getuigenissen
“…Zowel voor de adoptie, tijdens en na verliep alles heel transparant.
We konden bij Erika altijd terecht met al onze vragen, twijfels,... Zelfs nu,
wanneer het eigenlijk officieel maar 1 keer per jaar moet via een verslag,
hebben wij nog contact met ROH.” (adoptiefamilie)
“Zo zegt Carole zelf: ik ben heel blij dat ik hier in België mijn familie en
vrienden heb, wat had ik daar in het weeshuis moeten doen? Mama en
papa zijn voor haar heel belangrijk maar ook haar Afrikaanse mama,
papa en familie die ze misschien heeft in Togo behoren nu tot onze
familie. Zo benoemen wij dat ook. “(adoptiefamilie)
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Positieve getuigenissen
“We zijn ervan overtuigd dat het Adoptiebureau Ray of Hope en zijn
medewerkers in België als in Ethiopië steeds zeer open eerlijk en uiterst
vertrouwelijk hebben gehandeld met ons. Wij hebben tijdens ons verblijf in
Ethiopië de werking van Dhr Bruk van kortbij meegemaakt en die man heeft
een impecable reputatie. Verder werden wij door de het adoptiebureau op tijd
en stond op de hoogte gehouden wanneer er weer een controlebezoek werd
uitgevoerd in het land van herkomst. Ook zijn wij er van overtuigd dat de
informatie die wij bekwamen omwille van de externe audit accuraat en uiterst
correct is. ” (adoptiefamilie)
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Positieve getuigenissen
“De medewerkers die in de bureaus werken zijn integer en wensen kinderen
een andere toekomst te geven. Ook zij stellen alles in het werk dat de
procedure volledig ethisch en correct verloopt, zowel hier als in het land van
herkomst.”
(adoptiefamilie)
“En ben ik zo naïef om te denken dat ik mijn kinderen een betere toekomst
geef? Neen, ik geef hen een andere toekomst en kansen die ze in hun land van
herkomst minder zouden krijgen. Ik leer hen om respect te hebben voor hun
afkomst en andere culturen. Ik leer hen kritisch te denken en een eigen mening
te vormen zodat ze later zelf kunnen beslissen wat goed is voor hen.”
(adoptiefamilie)
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Positieve getuigenissen
“Je suis entièrement satisfait de l'aide et du support prodigué par Ray of Hope
dans les démarches que j'ai entrepris pour retrouver des informations
concernant mon adoption…. Sans Ray of Hope, je n'aurais jamais pu trouver
tout ceci.”
(geadopteerde wiens biologische moeder werd gevonden)
“Nogmaals bedankt voor de hulp. Bedank ook uw collega die me nog
geholpen heeft…Als jullie een keertje in de buurt zijn, altijd welkom voor een
kop koffie !”
(geadopteerde die ROH hielp bij het plannen van de rootsreis)
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