De Dag van de Adoptie van VAG vzw blijft een succes: 400
adoptiebetrokkenen ontmoeten elkaar in het Vlaams "doe-centrum" voor
wetenschap en technologie te Mechelen tijdens de 11de DAG VAN DE
ADOPTIE
Organisatie: Vereniging voor Adoptiekind en Gezin vzw

De Vereniging voor Adoptiekind en Gezin vzw, of kortweg VAG, nodigt je uit op de
11de Dag van de Adoptie in Technopolis te Mechelen op zondag 21 oktober 2018.
Deze dag staat in het teken van ontmoeting en ontdekking en heeft ook een sterk
informatief en vormend karakter.
Op dit uniek evenement in Vlaanderen worden circa 400 (kandidaat)adoptieouders,
adoptiekinderen, (jong)volwassen geadopteerden, sympathisanten en professionals
uit de adoptiesector verwacht tussen 9u30 en 17u in Technopolis te Mechelen.

Programma van de Dag van de Adoptie
Met trots presenteren we vier boeiende lezingen. We laten hierbij zowel professionals
als ervaringsdeskundigen en geadopteerden aan het woord. Eileen Tang van de
Leuvense Adoptiestudie komt vertellen over de kwetsbaarheid en veerkracht van
adoptiekinderen en kinderrechtencommisaris Bruno Vanobbergen gaat na een
uiteenzetting over zijn ervaringen wat betreft adopties in dialoog met het publiek.
Klinisch psychologe Miranda Aerts heeft het over de effecten van het geadopteerd
worden op latere leeftijd en laat daarbij volwassen geadopteerden aan het woord.
Tot slot stelt Steunpunt Adoptie samen met enkele a-Buddys het a-Buddyproject
voor.
De hele dag door kan je adoptiegerelateerde boeken bij de VAG-boekendienst kopen
en toffe gadgets spotten in diverse pop-up winkels. Verder zijn er ook
informatiestanden zoals adoptiebureaus voor binnenlandse en buitenlandse adoptie,
het Vlaams Centrum voor Adoptie, Pleegzorg Vlaanderen, Steunpunt Adoptie, enz.
Klein en groot kunnen het doe-centrum van Technopolis bezoeken en eveneens
genieten van de animo die door VAG aangeboden wordt; uitdagende XL-games,
leuke kindergrime, een grappige ballonnenclown, creatieve workshops … .
Het adoptiecafé is doorlopend open voor een drankje, hapje en een babbel.
Geïnteresseerden kunnen een gesprek met een adoptiegezin of geadopteerde
aanvragen.
Wat is de Vereniging voor Adoptiekind en Gezin vzw?
•
•
•

ze is sinds 1986 actief als belangenorganisatie van en voor adoptiekinderen
en hun gezin;
ze informeert en ondersteunt iedereen die betrokken is bij adoptie;
ze is een contactpunt voor (kandidaat)adoptieouders, adoptiegezinnen en
geadopteerden;

•

•

ze is een erkende vrijwilligersorganisatie en wordt voor 100% gedragen door
vrijwilligers die hun ervaringsdeskundigheid als (kandidaat) adoptieouder of
geadopteerde willen inzetten;
het geadopteerde kind staat centraal bij de uitbouw van onze activiteiten.

Wat realiseert de Vereniging voor Adoptiekind en Gezin vzw?
•
•
•
•
•

ze is de enige erkende vrijwilligersvereniging voor en door geadopteerden en
(kandidaat)adoptieouders in Vlaanderen met meer dan 500 leden;
ze biedt in alle Vlaamse provincies meerdere vormings en –
ontmoetingsmomenten aan per jaar;
ze heeft een eigen boekendienst met meer dan 200 adoptiegerelateerde
boeken;
ze organiseert 2-jaarlijks afwisselend een nationale familiedag en een Dag
van de Adoptie;
ze geeft het enige adoptiemagazine in Vlaanderen uit en dat 4x per jaar.

Belangenbehartiging - Het Haags adoptieverdrag in de kijker
Den Haag, 29 mei 1993. 66 landen ondertekenen “het Verdrag inzake de
bescherming van kinderen en de samenwerking op het gebied van de interlandelijke
adoptie”, kortweg het Haags adoptieverdrag genoemd.
25 jaar later is het tijd voor… Een feest? Een kritische terugblik? Heeft deze
internationale overeenkomst gebracht wat er van verwacht werd? Worden kinderen
en hun families beter beschermd tegen de risico's van illegale, onrechtmatige,
voorbarige en slecht voorbereide adopties naar het buitenland? Houden
Verdragslanden zich aan de gemaakte afspraken? Wordt er bijvoorbeeld door elk
land voldoende gezocht naar lokale adoptiegezinnen?
Fundamenteel daarbij is dat de rechten van het kind worden gerespecteerd. En dat
brengt ons bij dat andere, zo belangrijke verdrag dat volgend jaar 30 kaarsjes mag
uitblazen: “Het internationale Verdrag inzake de rechten van het kind”, kortweg het
Kinderrechtenverdrag genoemd. Artikel 21 van dit verdrag gaat volledig over
adoptie. In een notendop is dit artikel de beknopte versie van het Haags
adoptieverdrag.
In grote woorden en met belangrijke handtekeningen eronder werden zo de rechten
van onze adoptiekinderen vastgelegd. VAG staat natuurlijk volledig achter deze
teksten. Toch beseffen we dat deze teksten alleen niet voldoende zijn om er voor te
zorgen dat elk kind krijgt waar het recht op heeft. Moeten we blij zijn met het dalend
aantal adopties in Vlaanderen en wereldwijd? Uiteraard! Als dat het resultaat is van
het toepassen van de wetgeving die in het Haags Verdrag werd vastgelegd, met als
voornaamste regel dat adoptie het allerlaatste hulpmiddel moet zijn om een kind uit
zijn of haar land van herkomst te halen. Maar soms horen we daaromtrent ook
andere geluiden: kinderen die voor rest van hun leven in hun land van herkomst in
een instelling moeten verblijven, van het ene pleeggezin naar het andere verhuizen
of zelfs in een uiterst onveilige situatie moeten opgroeien. Het kan niet zijn dat men
dat bedoelt, wanneer wij letterlijk lezen in het verdrag dat men erkent dat: “Het voor
de volledige en harmonieuze ontwikkeling van de persoonlijkheid van een kind
noodzakelijk is dat het opgroeit in een gezinsverband, in een sfeer van geluk, liefde
en begrip.”

Daarom moeten we waakzaam zijn en kritisch blijven zodat adoptie, zowel
binnenlandse als interlandelijke, verloopt volgens de vastgelegde regels en steeds in
het belang van het kind. We moeten oog blijven hebben voor de kwetsbaarheid van
een geadopteerde in onze maatschappij. Hierbij willen wij als VAG het belang van
nazorg benadrukken. Elke geadopteerde, elk adoptiegezin heeft recht op goede
nazorg en hulpverlening wanneer dat nodig blijkt te zijn. Een doordacht nazorgbeleid
voor geadopteerden en adoptiegezinnen is noodzakelijk en daar dient nog hard aan
gesleuteld te worden.
Deze waakzame en kritische blik willen we met jullie delen tijdens onze 11de Dag
van de Adoptie op zondag 21 oktober 2018 in Technopolis te Mechelen. Onze 4
gastsprekers zullen elk vanuit hun expertise een eigen kritische maar ook
ondersteunende stem laten horen in het hele adoptieverhaal.
Dit is waar VAG na al die jaren nog steeds voor staat: ondersteuning bieden aan
adoptiekinderen en hun gezin. Door ontmoetingen met lotgenoten te organiseren.
Door geadopteerden een stem te geven. Door experten aan het woord te laten. En
door zelf mee kritisch na te denken op de verschillende beleidsniveaus en ervoor te
zorgen dat de regels worden gevolgd en bijgestuurd waar nodig.
Met een kerngroep en vele andere vrijwilligers maken we dit elke dag opnieuw waar.
En om de twee jaar zetten we dit in de spotlights met onze Dag van de Adoptie
waarvan je het volledige programma hier kan terugvinden. Ook in bijlage vind je
meer info. Wij nodigen je graag uit op onze Dag van de Adoptie op zondag 21
oktober 2018 tussen 9u30 en 17u in Technopolis te Mechelen. Iedereen meer dan
welkom!

Contact
Erik Verhoeven – bestuurslid en woordvoerder VAG – 0473/76 94 85
info@adoptievlaanderen.be of www.adoptievlaanderen.be

