Hoorzitting Commisie Welzijn 9/05/2019 – getuigenis Thereza De
Wannemaeker
1. Persoonlijk adoptieverhaal
- geboren 20/02/2002 (?)
- 5 jaar: afscheid van mama Tagesech en oom Tesfaye
- aankomst in Gelgela

2. Gelgela – Ray of Hope home
- Gelgela
- Ray of Hope home: Mimi, Bruk: geen fijne ervaring
- Wege, Chucha en Dejen

3. Mama en papa: Ethiopië
Mama stelt kritische vragen over mijn 'verdwenen' mama, Bruk oefent controle
uit.

4. België: teleurstelling
5. 'Nazorg' door Ray of Hope
- 1 bezoek aan ROH
- 1 huisbezoek: ik moest niet aanwezig zijn
- nadien: 1 rapport per jaar, per mail, wordt niet aandachtig gelezen (nooit
reactie op het feit dat we mijn mama gevonden hadden)

6. Terug naar Buge
- Moeder gevonden, vader levend en wel.
- Vele families hebben kinderen afgestaan: 10 dossiers
- Ronselaars ('man in pak'): misbruik van de onwetendheid van de
afstandsouders.

7. Fouten in verschillende dossiers
- Wege, Chucha en Dejen: oudere zus, leeftijd en gezondheidstoestand Dejen,
familie in Ethiopië; Marleen heeft alles gemeld → denigrerende reactie.
- Andere kinderen in ROH home: onder druk gezet door Bruk om te liegen.
- ROH en VCA zeggen dat dit aan Ethiopië ligt, dat ze nooit 100% garantie
kunnen bieden, maar: onze ouders betaalden veel geld net om te vermijden dat
er zoveel fouten zouden gemaakt worden.
- VCA en adoptiediensten vervullen de kinderwens van de adoptieouders, zoeken
geen oplossing voor het welzijn van een kind.

8. Andere adoptiediensten hebben ook fouten gemaakt
→ deze hoorzitting moet een begin zijn voor een grondig onderzoek naar alle
adopties in Vlaanderen.

9. Mijn visie op interlandelijke adoptie
- adoptie zoals het nu is = kinderhandel (er wordt gezocht naar kinderen voor
wensouders en niet naar een oplossing voor het kind). Eens wij in België zijn,
gaan de bureaus gewoon op zoek naar nieuwe kinderen.
- identificatie in een wereld waar je niet thuishoort (gewenste vluchtelingen ongewenste vluchtelingen)
- Oprichten adoptiehuis, opvolging van alle geadopteerden (ook 18+)
- Interlandelijke adoptie = laatste optie (zoals in het Verdrag van de rechten van
het Kind)
- Budget voor rootsreizen
- Afstandslanden en biologische ouders: zelfde rechten als ontvangende landen
en adoptieouders. Biologische ouders worden als een stuk vuil behandeld.

10. Besluit
Wat loopt er op dit moment fout?
- Geadopteerden durven niet spreken: loyauteit t.o.v. de adoptieouders,
maatschappij wil niet dat het sprookjesidee van adoptie wordt doorprikt.
- Geadopteerden hebben zichzelf moeten uitnodigen voor deze hoorzitting.
- ROH en andere adoptiediensten hebben continu fouten gemaakt, maar krijgen
steeds nieuwe kansen.

Wat wensen wij?
- Nu: in de eerste plaats zorg voor de geadopteerden die hier zijn (i.p.v. weer
nieuwe kinderen naar hier te halen).
- Centraal meldpunt
- Niet over ons, niet boven ons, maar MET ONS praten.

