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2. Over VAG
2.1 Inleiding
Al 30 jaar ijvert de vzw Vereniging voor Adoptiekind en Gezin voor open informatieverschaffing, een eerlijke
voorbereiding van kandidaat-adoptieouders en professionele nazorg voor adoptiegezinnen. VAG is een
onafhankelijke belangenvereniging die zo neutraal mogelijk probeert haar rol te spelen in diverse
adoptiesituaties.
VAG vzw gaf de aanzet tot het wettelijk kader voor het invoeren van een voorbereidingsprogramma voor
kandidaat-adoptieouders en heeft steeds geijverd voor een uitgebreid nazorgaanbod voor adoptiegezinnen en
geadopteerden. VAG vzw kon in het verleden haar werking uitbreiden dankzij een susbidietoelage van Kind en
Gezin voor informatieverstrekking en nazorg inzake adoptie.
Sedert het nieuwe Vlaamse adoptiedecreet, dat in werking trad op 1 januari 2013, is VAG echter niet langer
gesubsidieerd door Kind & Gezin. Alle professionele en betaalde krachten van VAG van werden immers
gebundeld in het Steunpunt Adoptie (een samensmelting van VAG, Steunpunt Nazorg Adoptie, Triobla en VCOK),
het voorbereidings -expertise -en nazorgcentrum, waar heden eveneens alle subsidies naartoe stromen.
Dankzij het groot engagement van een kleine ploeg vrijwilligers kon VAG blijven bestaan als erkende autonome
vrijwilligersorganisatie. Die vrijwilligers willen hun ervaringsdeskundigheid als (kandidaat-)adoptieouder of
geadopteerde inzetten omdat ze de noodzaak van een neutraal en laagdrempelig contact inzien. Eerstelijnshulp
in de vorm van ervaringsdeskundigheid is immers een erkende vorm van hulpverlening in de zorgsector.
Bij VAG vzw weten we ook hoe belangrijk het is dat er een onafhankelijke belangenvereniging in Vlaanderen
blijft bestaan, die zich los van elk proces in de adoptieprocedure objectief kan opstellen tegenover situaties,
organen en derden.
In de nieuwe statuten werd tevens een naamswijziging doorgevoerd ; Vereniging voor Kind en Adoptiegezin
werd Vereniging voor Adoptiekind en Gezin. Voor VAG vzw een statement: we zetten het adoptiekind steeds op
de eerste plaats!
Het ondernemingsnummer werd behouden: 0435.194.161
De maatschappelijke zetel vestigde zich eerst in Kontich, maar verhuisde begin 2017 naar hetzelfde adres als het
secretariaat:
Maatschappelijke zetel en secretariaat:
Herestraat 37 te 3721 Kortessem
De verhuis van de maatschappelijke zetel werd genotuleerd bij de Algemene Vergadering van maart 2017 en
aangepast in de statuten, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, in juni 2017.
2.2 Visie en missie
VAG is een vrijwilligersorganisatie van en voor geadopteerden en adoptieouders. De belangen van het
adoptiekind staan centraal in de ondersteuning van (kandidaat-)adoptiegezinnen, waarbij het Haags
Adoptieverdrag als basis wordt erkend.
VAG legt de volgende accenten:



verdedigen van de belangen van het adoptiegezin in de maatschappij en de adoptiewereld
verbeteren van de maatschappelijke perceptie rond adoptie vanuit een opbouwende benadering
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toegankelijk zijn voor alle (kandidaat-)adoptieouders en geadopteerden om hun verhaal te doen, steun te
vragen,... door:
- een laagdrempelige, transparante en bereikbare werking aan te bieden
- een luisterende houding aan te nemen gekenmerkt door respect en openheid
- ondersteuning te bieden vanuit eigen ervaringen
- niet gebonden te zijn aan een politieke partij, professionele- of overheidsorganisatie

Wat wil VAG bereiken?
De vereniging wil de belangen van adoptiegezinnen en geadopteerden behartigen door:





een ontmoetingsplaats te creëren waar ze ervaringen kunnen delen en kunnen leren van elkaar
aan de overheid en professionele organisaties te signaleren wat leeft bij adoptiegezinnen, wat kan
veranderen of verbeteren
informatie en vorming aan te bieden
alle adoptiebetrokkenen en de maatschappij te sensibiliseren om adoptiegezinnen en geadopteerden positief
te benaderen en constructief te helpen

Hoe wil VAG dit realiseren?














Aanbieden van een website met actuele adoptie gerelateerde informatie
Aanbieden van een digitale nieuwsbrief voor de leden
Publiceren van een driemaandelijks adoptietijdschrift
Informatieverstrekking via Facebook pagina
Organiseren van provinciale informatie- en vormingsavonden
Organiseren van gezinsactiviteiten in elke Vlaamse provincie
Organiseren van een jaarlijkse Familiedag of Dag van de Adoptie met aandacht voor ontmoeting en vorming
Verkopen van adoptie gerelateerde boeken via de VAG-boekendienst
Werken met contactgezinnen/contactpersonen die vanuit eigen ervaring vertellen wat het betekent om
adoptiegezin/geadopteerd te zijn
Aanbieden van onafhankelijk infopunt waar (kandidaat-)adoptieouders, geadopteerden en
adoptiebetrokkenen terecht kunnen met vragen, bedenkingen, … via telefoon of mail
Gericht doorverwijzen van adoptieouders en geadopteerden die meer hulp en ondersteuning nodig hebben
Samenwerken en overleggen met andere adoptie gerelateerde organisaties en overheid
Feedback geven aan pers en overheid

VAG is ervan overtuigd dat adoptiebetrokkenen samen sterker staan om het adoptiegezin in de brede zin
begripvol op te vangen en te ondersteunen. VAG wil iets waardevols betekenen voor de adoptiegezinnen en in
Vlaanderen.
VAG streeft ernaar ook de geadopteerden zelf meer te betrekken, met hen te communiceren en vergeet de
geboorteouder niet als volwaardig lid van de adoptiedriehoek.
Wie behoort tot de doelgroep van VAG?
Intern bestaat de doelgroep uit de adoptiedriehoek: adoptanten, geadopteerden, afstandsouders.
Extern bestaat de doelgroep uit (kandidaat-)adoptanten, adoptiebetrokkenen en derden.
De doelstellingen van VAG zijn gegroeid uit de betrokkenheid en de inzet van adoptanten als
ervaringsdeskundigen.
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2.3 Samenwerking met geadopteerden
In 2015 traden er 2 geadopteerden groeperingen, respectievelijk Adopted People United en Geadopteerd.be, toe tot
de Raad van Bestuur van VAG vzw.
Adopted People United is intussen een slapende groepering, zonder activiteiten (enkel een Facebookpagina en
mailbox is nog actief).
Geadopteerd.be probeert vanaf 2018 een nieuwe weg in te slaan door zich meer te concentreren op de doelgroep
binnenlands geadopteerden.
Vertegenwoordigers bij bestuursvergaderingen en andere evenementen en vergaderingen binnen de sector zijn
Néna Graulus (APU) en Benoit Vermeerbergen (Geadopteerd.be).
Door de krachten te bundelen denken wij als adoptieouders en geadopteerden sterker te staan en op die manier
een betekenisvolle functie te vervullen in het Vlaams adoptielandschap ; ervaringsdeskundigheid delen met zowel
(wachtende) adoptieouders, adoptiekinderen én (jong)volwassen geadopteerden en voor al deze partijen een
spreekbuis te zijn en een signaalfunctie te vervullen naar zowel de maatschappij, de adoptie betrokken actoren,
als de overheid.
2.4 VAG-folder
De algemene VAG-folder met daarin de visie, missie en doelstellingen wordt verspreid aan alle nieuwe VAGleden tezamen met hun lidkaart. Tevens wordt deze folder verspreid aan alle nuttige adressen binnen de
adoptiesector. Het Steunpunt Adoptie deelt de VAG-folder uit aan de kandidaat-adoptanten tijdens de infosessie
ter voorbereiding op adoptie.

Bijlage 1: VAG-folder

3. Beleid en organisatie
3.1. Organogram 2018
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3.2 Raad van Bestuur en dagelijks bestuur
De Raad van Bestuur in 2018.


Ontslagen/einde mandaat:

Het 3-jarig mandaat van Sarah Quintens (Geadopteerd.be) nam een einde in 2018 en zij gaf de wens te kennen
dit niet te verlengen. Aldus is zij ook geen lid meer van de Algemene Vergadering.


Benoemingen/herbenoemingen:

Benoit Vermeerbergen gaf aan kandidaat te zijn om Sarah Quintens op te volgen in de Raad van Bestuur.
Het 3-jarig mandaat van Nele Gruson liep af in 2018. Zij gaf aan haar mandaat met 3 jaar te willen verlengen als
bestuurslid.
Bij gebrek aan een kandidaat-voorzitter nam Greet Pauwels, net zoals in 2017, verder het dubbel mandaat op
zich van secretaris en voorzitter ad-interim.
Opmerking:
Om geen dubbele kosten qua statutenwijziging te maken werd er beslist om bovenstaand in 2019 officieel te
notuleren bij de Algemene vergadering en daarna een statutenwijziging uit te voeren met daarin alle verlengingen
mandaten, ontslagen en nieuwe benoemingen.
Nele Gruson en Benny Vermeerbergen woonden verder informeel alle bestuursvergaderingen bij en hun
mandaat zal aldus formeel in de statutenwijziging van 2019 mee opgenomen worden.
Alle betrokkenen waren hiermee akkoord.


Algemene Vergadering:

Rekening houdend met bovenstaande opmerking, zag de samenstelling van de Algemene Vergadering anno 2018
er aldus formeel uit als volgt: de secretaris/voorzitter ad-interim, 8 vrijwilligers Raad van Bestuur + 3 extra
vrijwilligers als lid van de Algemene Vergadering.
VAG vzw
Herestraat 37
3721 Vliermaalroot
Ondernemingsnummer
dienstjaar 2018

Dhr.

VAN STEENKISTE Bernard

Dhr.

VERMEERBERGEN Benny

Mevr.

SOENEN Inge

secretaris/voorzitter ad interim

penningmeester nationaal
woordvoerder
APU

Raad van
Bestuur

Functie

Algemeen
Vergadering

NAAM EN VOORNAAM
RVB TOT 2019
Mevr.
PAUWELS Greet
Dhr.
SAERENS Joris
Dhr.
QUINTENS Philip
Mevr.
HOEFNAGELS Catherine
Mevr.
VAN BOVEN Annelies
Dhr.
LAURENT Vincent
Dhr.
VERHOEVEN Erik
Mej.
GRAULUS Néna
AV extra

Mandaatverlenging

AANSPREEKTITEL

LEDENLIJST ALGEMENE VERGADERING VAN V.Z.W VAG

2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2020

x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x

x
Geadopteerd.be

x
x

Opgemaakt te Brugge, op 10 maart 2018
Greet Pauwels, secretaris en voorzitter ad interim
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Het afgelopen jaar kwam de Raad van Bestuur van VAG 4 keer samen. De vergaderingen vonden plaats in
Ekeren, Vliermaalroot, Gent en Ternat..
Dit jaar werd vooral gewerkt aan:









Algemene werking, beleids -en bestuursactiviteiten
organisatie vormingsavonden en activiteiten 2018 en uitwerking programma 2019
organisatie van de Dag van de Adoptie in Technopolis Mechelen
samenstellen, opmaken en publiceren van een 3-maandelijks volwaardig en kwalitatief
adoptiemagazine
aanpassingen aan mailings en website nav GDPR-regelgeving
opstarten vrijwilligerscoördinatie met bijhorende taken olv vrijwilligerscoördinator
organisatie van een contactdag voor alle VAG-vrijwilligers te Huizingen
…

Het dagelijks bestuur (Greet Pauwels, Erik Verhoeven, Benny Vermeerbergen) komt slechts samen indien
dringende beslissingen dienen genomen te worden. Het dagelijks bestuur geeft op de bestuursvergaderingen aan
de overige bestuursleden haar motivatie met betrekking tot de genomen beslissingen. Het was in 2018 niet nodig
dat het dagelijks bestuur bij elkaar werd geroepen.
3.3 Vrijwilligers - cijfergegevens

3.3.1 Raad van Bestuur
De Raad van Bestuur bestaat uit 8 bestuursleden waarvan 6 adoptieouders en 2 geadopteerden.
Nele Gruson en Benny Vermeerbergen woonden de vergaderingen informeel bij als bestuurslid, in afwachting
van hun officiële (her)benoeming in 2019.
De Raad van Bestuur kwam in 2018 4 keer samen (10/03/2018, 14/07/2018, 09/10/2018, 08/11/2018) op
verschillende locaties (Ekeren, Vliermaalroot, Gent, Ternat). Gestreefd wordt om vijf provincies te laten
vertegenwoordigen door bestuursleden. Samen vormen zij met de secretaris en voorzitter ad-interim (Greet
Pauwels), penningmeester (Vincent Laurent), woordvoerder (Erik Verhoeven) en de vertegenwoordigers van APU
en Geadopteerd.be de Raad van Bestuur.
Alle bestuursleden zijn vrijwilligers, met uitzondering van de secretaris/voorzitter ad-interim die sinds mei 2016
in dienst werd genomen door de vzw met contracten van bepaalde duur. Vanaf 1 januari 2018 werd dit een
contract van onbepaalde duur met een uurrooster van 19/38e (zie verder bij punt 3.3.5 op pagina 10 en 11).

3.3.2 Algemene Vergadering
De Algemene Vergadering bestaat uit het bestuur plus minimum 1 extra lid.
Op 10/03/2018 vond de jaarlijkse algemene vergadering van VAG plaats in Ekeren. Het financieel verslag en het
jaarverslag van 2017 en de begroting van 2018 werden voorgelegd, besproken en goedgekeurd door de Raad van
Bestuur en de leden van de Algemene Vergadering. Het huishoudelijk reglement bleef ongewijzigd en werd
opnieuw goedgekeurd.
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3.3.3 Provinciale afdelingen
De provinciale besturen bestaan uit een werkgroep van vrijwilligers die geleid wordt door een provinciale
verantwoordelijke. Er is een provinciaal bestuur ter vertegenwoordiging van VAG in elke Vlaamse provincie.
De provinciale besturen werden opnieuw gevraagd om in 2018 min. 2 provinciale (gezins)activiteiten te
organiseren. Zo wordt de binding met de leden in hun provincie onderhouden en worden ook nieuwe leden
aangetrokken. Enkele provinciale besturen organiseerden op eigen initiatief eveneens een bijkomende activiteit of
vorming. Er werd ook gevraagd om (evt. bijkomend) adoptiecafé’s te organiseren om zo tegemoet te komen aan
de vraag van onze leden naar lotgenotencontact.
In 2018 werden in alle 5 Vlaamse provincies activiteiten en adoptiecafé’s georganiseerd (zie verder bij 4.1.1 – punt
C op pagina 20 e.v.).

3.3.4 Boekendienst
Philip en Christiane Quintens verzorgen als vrijwilligers de boekendienst van VAG. Zij zoeken constant naar
nieuwe boeken inzake adoptie of aanverwante thema’s en zijn met de boekenstand van VAG aanwezig op elk
belangrijk ontmoetingsmoment van (kandidaat)adoptieouders in Vlaanderen.
Daarnaast verzorgt Philip de boekhouding van de boekendienst en doet hij de aan– en de verkopen. Zeer veel
(kandidaat-) adoptieouders en hulpverleners vinden hun weg naar de boekenstand van VAG. De boekendienst is
dan ook een vaste en onmisbare waarde voor VAG vzw.
In 2018 veranderde heel wat bij de boekendienst. Er werd een nieuwe boekenlijst ingevoerd waarin de boeken
per onderwerp en de kinderboeken per leeftijd werden vermeld. Ook de WAN brochures werden afzonderlijk
vermeld. We introduceerden de boekenpakketten waarbij de leden aan een zeer lage prijs een reeks van vijf
interessante boeken kunnen aankopen. We bieden een boekenpakket voor kinderen van 4+, een voor kinderen
van 10 +, en eentje voor beginnende adoptieouders. in 2018 verkochten we een zestal van deze boekenpakketten.
Daarbij kondigde Philip tijdens de Algemene Vergadering aan wegens gezondheidsredenen in 2018 niet langer de
boekendienst op verplaatsing te kunnen bemannen. Enkele vrijwilligers uit de Raad van Bestuur willen trachten
om dit in de toekomst verder te zetten en deze taak op zich te nemen.
In het jaar 2018 gingen Philip en Christiane nog 1 keer zelf op verplaatsing:
Geel

24/02/2018

Familiedag FIAC

De 2 andere keren namen enkele leden van de Raad van Bestuur de verplaatsing en de verkoop voor hun
rekening:
Mechelen
Aalst

21/10/2018
23/11/2018

Dag van de Adoptie
Panelavond Steunpunt Adoptie

De boekenbrochure van de boekendienst bestaande uit een lijst ca. 200 adoptie gerelateerde boeken kan
geraadpleegd worden op de website van VAG vzw http://www.adoptievlaanderen.be/adoptievlaanderenvzw_boekenlijst.asp. Daarnaast bieden we sinds 2018 ook boekenpakketten aan. Boeken en boekenpakketten
kunnen via mail besteld worden en VAG-leden genieten steeds 10% korting.
Ook in het VAG-magazine worden steeds de meest recente boekenlijst en de boekenpakketten gepubliceerd.
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De boekendienst verstuurt op regelmatige basis mailings rond naar alle adoptiebetrokkenen om de boekenlijst,
boekenbrochure, boekenpakketten en nieuwe boeken voor te stellen.

Bijlage 2: VAG-boekenlijst
3.3.5 Secretariaat
Sedert 1/1/2013 is het secretariaat gevestigd op het adres van de secretaris:
VAG-secretariaat
Herestraat 37
3721 Vliermaalroot
De taken die door het secretariaat worden uitgevoerd:
-

-

-

beheer van de VAG-mailbox: beantwoorden van mails allerhande, informatieverschaffing,
doorverwijzing indien nodig
telefoonpermanentie: er wordt gewerkt met een terugbelsysteem. Er werd een voicemailbericht
ingesproken waarbij mensen gericht worden doorverwezen naar de juiste dienst voor hun vraag
(Vlaams Centrum voor Adoptie en Steunpunt Adoptie). Indien men toch VAG wenst te spreken, wordt
erg gevraagd een boodschap in te spreken of een mail te sturen zodat men kan teruggebeld worden
het ledenbeheer: verwerking betalingen verlenging lidgeld in ledenlijst, versturen lidkaarten, nieuwe
leden idem met nasturen VAG-magazines en VAG-folders
versturen van betalingsaanmaningen lidgelden en nationale evenementen
de administratieve ondersteuning voor de opmaak, drukken en versturen van het VAG-magazine en
het overig VAG-drukwerk
coördinatie nationale evenementen: contacten locaties, sprekers, sector, prijsoffertes en
onderhandelingen, afspraken, etc.
ondersteuning vrijwilligerscoördinatie olv vrijwilligerscoördinator
algemeen aanspreekpunt voor leden, adoptiesector en anderen, doorverwijzen van vrijwilligers naar
de vrijwilligerscoördinator
de concrete uitwerking van het jaarprogramma; data en thema’s vormingsavonden in overleg met
bestuur, sprekers contacteren, informatie inwinnen, verzamelen informatie provinciale activiteiten,
idem nationale evenementen
de praktische coördinatie van de VAG-werking: wisselwerking tussen het secretariaat en de
provinciale werkgroepen voor aanbod vormingsavonden
bijhouden, doorsturen en verwerken van de inschrijvingslijsten van de vormingsavonden en nationale
evenementen
bijeenroepen van de bestuursvergaderingen en opstellen van de agenda
notuleren en verslaggeving van de bestuursvergaderingen
verzamelen van informatie voor opmaak jaarverslag
opmaak jaarverslag
indienen van de nodige documenten voor het verkrijgen van de vrijwilligerssubsidies
bijwonen van vergaderingen op nationaal vlak waarvoor VAG uitgenodigd wordt
bijhouden van de totale administratie van de vzw, statutenwijzigingen, bankvolmachten, etc.
in achtneming, toepassing en opvolging GDPR-regelgeving
…

Het aantal werkuren die door de secretaris worden gepresteerd zijn gemiddeld 19 à 25 uren per week.
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Van 01/01/2013 tot 30/04/2016 werden deze als vrijwilliger gepresteerd.
Van 01/05/2016 tot 31/12/2016 kreeg de secretaris een bediendencontract van 19 uren per week.
Van 01/01/2017 tot 31/12/2017 kreeg de secretaris een bediendencontract van 13 uren per week.
Met ingang van 01/01/2018 kreeg de secretaris een bediendencontract van 19 uren per week en dit voor
onbepaalde duur.
De beslissing van het VAG-bestuur om de secretaris als bediende in dienst te nemen werd in 2016 genomen om
het voortbestaan van de vzw en haar activiteiten verder te kunnen garanderen. Enerzijds liggen de gepresteerde
uren te hoog om voor 1 persoon als vrijwilligerswerk te beschouwen. Idealiter worden deze uren door meerdere
vrijwilligers gepresteerd. Anderzijds komen er ondanks vele oproepen geen of nauwelijks kandidaten die
meerdere uren vrijwilligerswerk per week zien zitten zodat deze werklast kan verdeeld worden.
De financiële reserves van de vereniging worden aangewend voor deze aanwerving. De tewerkstelling zal
worden verdergezet zo lang het VAG-bestuur de activiteiten die voortvloeien uit deze gepresteerde uren wenst
verder te zetten & zo lang als de financiële toestand van de vzw dit toelaat.
De secretaris combineert dit mandaat noodgedwongen met het mandaat van voorzitter ad-interim, bij gebrek aan
een andere kandidaat.
De secretaris heeft naast deze deeltijdse job bij VAG nog een andere deeltijdse job (ambtenaar gemeente).
De secretaris en de penningmeester werken nauw samen inzake financiële aangelegenheden (ledenbeheer en
overige boekhoudkundige taken).
3.4 Vrijwilligerswerking
VAG vzw is als autonome vrijwilligerswerking erkend door het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin,
Afdeling Welzijn en Samenleving.
De werking van VAG wordt als erkende vrijwilligersorganisatie grotendeels ondersteund door vrijwilligers die
zich inzetten voor één specifieke taak of voor meerdere taken binnen het beleid en/of de organisatie.
Lid van VAG zijn en jaarlijks lidmaatschap betalen is een vereiste om vrijwilliger te zijn van VAG. Door middel
van het lidmaatschap bevestigt de vrijwilliger zijn engagement en betrokkenheid naar de vereniging toe en blijft
hij/zij ook op de hoogte van het beleid en de werking door middel van het magazine, nieuwsbrief, website en
evt. Facebookpagina.
De werving van de vrijwilligers gebeurt via mond-aan-mond reclame, via oproepen op VAG-vormingsavonden,
in nieuwsbrieven, VAG-magazine en Facebookpagina.
De nieuwe VAG-vrijwilliger wordt bij de aanvang van zijn/haar engagement gevraagd om een afsprakennota te
ondertekenen.
Sinds 2018 worden de (nieuwe) vrijwilligers ontvangen, begeleid en opgevolgd door vrijwilligerscoördinator
Annelies Van Boven (zie verder bij punt 3.4.3 op pagina 14).
De vrijwilligerswerking is voortdurend in beweging; elk jaar zijn er wel vrijwilligers die hun engagement
beëindigen, en elk jaar komen er weer nieuwe vrijwilligers bij.
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In de loop van 2018 zagen we de volgende bewegingen binnen de vrijwilligersgroep:


Werd geschrapt wegens het niet ondertekenen van de vrijwilligersovereenkomst in combi met het
langdurig ontbreken van engagement (na 3 herinneringen):

-

1 bestuurslid van een provinciaal bestuur

 Beëindigden zelf hun vrijwilligersengagement:
- 1 redactielid magazine (tekenden als koppel met 2 de afsprakennota)
- 1 contactgezin (2 contactouders) wegens te druk met andere bezigheden
- 1 bestuurslid van een provinciaal bestuur wegens verhuis naar het buitenland
Totaal geschrapt: 5 vrijwilligers

-

Werden vrijwilliger
9 contactouders: 4 koppels, 1 alleenstaande = 9 personen
5 contactgeadopteerden
7 vrijwilligers provinciale besturen

Totaal nieuw: 21 vrijwilligers
Samengevat: -5 vrijwilligers / +21 vrijwilligers

3.4.1 Vrijwilligers
Het totaal aantal vrijwilligers op 31/12/2018 waren er 124 , waarvan:
97 contactouders
7 contactgeadopteerden
20 vrijwilligers overige taken
Sommige vrijwilligers hebben een dubbel mandaat binnen VAG. Ze zijn bv. zowel contactpersoon als werkzaam
in de Raad van Bestuur en/of een provinciaal bestuur, of doen nog een andere vrijwilligerstaak.
Deze overige taken van de vrijwilligers variëren:
-

Beheren van de VAG-boekendienst
Organiseren van en/of meehelpen op vormingsavonden
Organiseren van en/of meehelpen op provinciale en nationale activiteiten
Deelnemen aan werkgroepen rond diverse thema’s
Bijdragen leveren aan magazine
Opstellen nieuwsbrieven en mailings
Hulp bij secretariaatstaken
Grafische opmaak van het VAG-drukwerk
Vormingen/vergaderingen bijwonen van VAG & van de sector
Belangenbehartiging
Coördinatie vrijwilligerswerking
…
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3.4.2 Contactpersonen
Eind 2018 werd er werk gemaakt van een vernieuwing binnen de contactgezinnengroep van VAG.
Vanaf dan spreken we over contactpersonen, die worden opgesplitst in 3 verschillende categorieën, waarvan er
2 nieuwe:
- adoptieouders
- kandidaat-adoptieouders (nieuw!)
- geadopteerden (nieuw!)
Bovendien werden bovenstaande groepen opgelijst naargelang hun specifieke kenmerken, zodat er beter en
gerichter kan gezocht naar een geschikte gesprekspartner voor wie daar nood aan heeft.
De VAG-contactpersonen vormen een grote groep vrijwilligers met een specifiek engagement binnen de VAGwerking. Ze hebben hebben als taak het verschaffen van ervaringsgerichte informatie aan alle geïnteresseerden
in adoptie. Dit contact kan verlopen via telefoon, mail of huisbezoek (na afspraak).
De contactgegevens van de contactpersonen zijn terug te vinden op de VAG-website, waar deze zijn opgedeeld
volgens specifieke kenmerken volgens hun gezins –of persoonsprofiel.
Ook via het secretariaat kan men in contact komen met contactgezinnen, vooral wanneer men een contactgezin
zoekt met specifieke ervaring rond bepaalde thema’s (hechtingsstoornis, special needs, problemen op school,
rootsreizen … ).
Indien de contactgezinnen hiervoor openstaan kunnen zij ook gecontacteerd worden door de pers (bv. getuigenis
voor bepaald nieuwsitem, interview rond adoptie, … ) of met studenten (interview of case study voor eindwerk,
thesis, … ). Komt deze vraag via het secretariaat, dan zal het secretariaat steeds eerst contact opnemen met het
contactgezin om te informeren of zij hiervoor openstaan.
De praktijk leerde in het verleden dat deze gezinnen voornamelijk bezocht werden door kandidaatadoptiegezinnen met vragen naar ervaringsgerichte informatie. Met de dalende aantallen aanmeldingen voor
adoptie en ook het dalend aantal effectieve adopties op jaarbasis, zien we een verschuiving in de taak van de
contactgezinnen. Meer en meer adoptieouders met opgroeiende kinderen wensen ook ervaringen uit te wisselen
omtrent opvoedingsproblemen of adoptievraagstukken die zij tegenkomen in de opvoeding van hun kinderen.
Deze vragen kunnen gaan van medische problemen, puberteit, problemen op school, rootservaringen, adoptie
gerelateerde hulpverlening, enz..
Zowel geadopteerden, kandidaat-adoptieouders als adoptieouders hebben nood aan een informatief klankbord.
Omdat we op een zo breed mogelijk draagvlak informatie en ervaringen willen uitwisselen is het van belang
uitgebreide informatie in te winnen van onze contactpersonen en deze op te lijsten zoals dit gebeurde eind 2018.
Om privacyredenen werd beslist van deze gedetailleerde info vanaf 2019 niet meer in het VAG-magazine te
plaatsen, maar enkel nog via de VAG-website te laten raadplegen.
In een artikel van vrijwilligerscoördinator Annelies Van Boven in het VAG-magazine van december 2019 wordt
deze vernieuwing uitgebreid toegelicht.

Bijlage 3: artikel VAG-magazine 12/2018 VAG-contactpersonen
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Aantallen per categorie
* Contactgezinnen: adoptieouders én kandidaat-adoptieouders
Tijdens het voorbije werkjaar werden er 5 nieuwe contactgezinnen toegevoegd (4 koppels + 1 alleenstaande)
1 contactgezin wenste hun engagement niet langer te verlengen.
Dit brengt het totaal op 50 contactgezinnen voor 2018, waaronder 3 eenoudergezinnen.
* Contactgeadopteerden
Om aan de vraag te voldoen van geadopteerden én (kandidaat)adoptieouders om in het kader van
ervaringsuitwisseling en lotgenotencontact een gesprek via mail, telefoon of in levende lijve met een volwassen
geadopteerde te voeren, werd er een nieuwe groep van VAG-contactpersonen opgestart, nl. de
contactgeadopteerden.
Eind 2018 telde deze groep 7 contactgeadopteerden.

3.4.3 Vrijwilligerscoördinatie
Tijdens de laatste bestuursvergadering van 2017 werd er afgesproken om in 2018 de vrijwilligerscontacten te laten
verlopen via bestuurslid Annelies Van Boven, die de taak van vrijwilligerscoördinator op zich neemt.
Er werd een mailadres vrijwilligers@adoptievlaanderen.be aangemaakt en er werd een artikel in het VAGmagazine van maart 2018 geplaatst waarin de vrijwilligerswerking van VAG en de vrijwilligerscoördinator wordt
voorgesteld.
Het doel van de vrijwilligerscoördinator is om meer persoonlijke contacten op te bouwen en te onderhouden met
de vrijwilligers, en eventueel het engagement van de passieve vrijwilligers te stimuleren, onder andere door
middel van contactdagen die enkel voor de vrijwilligers worden georganiseerd, telefonische
contacten/bevragingen, en dergelijke.
Eveneens zal er door de vrijwilligerscoördinator (meer) tijd kunnen geïnvesteerd worden in het werven van
nieuwe vrijwilligers, door middel van mailings, oproepen op de VAG-website, VAG-magazine en Facebookpagina.
Ook het organiseren van een jaarlijkse contactdag voor de vrijwilligers zal een vaste weerkerende taak zijn van
de vrijwilligerscoördinator.
Deze specifieke taken zullen zo stilaan niet langer bij de secretaris liggen, maar worden gedragen en opgevolgd
door de vrijwilligerscoördinator.
De secretaris en de vrijwilligerscoördinator bespraken tijdens een werkvergadering in januari 2018 de
belangrijkste to do’s en hiermee werd aan de slag gegaan. De gunstige resultaten zijn her en der in dit
jaarverslag terug te vinden!

Bijlage 4: artikel VAG-magazine 3/2018 VAG-vrijwilligerswerking
3.4.4 Vrijwilligerscontacten
Naast de contacten van de vrijwilligers tijdens de vergaderingen van de Raad van Bestuur, overleggen ook de
provinciale werkgroepen op regelmatige basis. Deze overlegmomenten variëren in frequentie van 2 tot 5x per
jaar en hebben vooral als doel om de provinciale vormingsavonden en –activiteiten in goede banen te leiden en
onderlinge afspraken te maken. Sommige provincies organiseren ook een activiteit voor hun werkgroep als
teambuilding.
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Gezien de geografische spreiding van de vrijwilligers over heel Vlaanderen, gebeuren vele contactmomenten via
mailverkeer of telefoon.
Sinds het bestaan van de vrijwilligerscoördinator wordt er gestreefd om zo veel mogelijk contacten via
vrijwilligers@adoptievlaanderen.be te laten verlopen. Zo verliepen er doorheen het jaar verschillende contacten
met (nieuwe) vrijwilligers via deze mailbox.
Onder andere de volgende vrijwilligerscontacten gebeurden in 2018:
-

In januari 2018: aan de provinciale verantwoordelijken werd gevraagd om een evaluatiefiche voor het
werkjaar 2017 in te vullen met daarop relevante gegevens voor de vrijwilligerswerking
In februari 2018: uitgebreide bevraging naar profiel en engagement in 2017, dit in het kader van de
verantwoording van de vrijwilligerssubsidie
In maart 2018, tijdens de week van de vrijwilliger: een bedankmailtje van de vrijwilligerscoördinator
als waardering voor het engagement
In april, mei en juni 2018: mailings ihkv de contactdag in Huizingen (uitnodiging etcetera)
In juni 2018: ontmoeting tijdens de vrijwilligerscontactdag in domein Huizingen
In juli 2018: een mailing naar aanleiding van de GDPR-regelgeving
In juli 2018: een mailing voor helpende handen Dag van de Adoptie
In augustus 2018: een mailing naar potentiële kandidaat contactgeadopteerden
In september 2018: mailing met terugblik op contactdag en bijlage presentatie adoptieprocedure SA
In oktober 2018: ontmoeting op de Dag van de Adoptie + mailing met terugblik op Dag van de Adoptie
met bedankje
In december 2018: mailing naar alle contactgezinnen rond de vernieuwende werking contactpersonen

Daarnaast bracht vrijwilligerscoördinator Annelies Van Boven in 2018 aan elke provincie een bezoek tijdens een
vormingsavond of activiteit, dit ter kennismaking met de vrijwilligers van de provinciale werkgroepen.

Bijlage 5: programma contactdag vrijwilligers Huizingen
3.4.5 Vorming VAG-vrijwilligers
A. VAG-vormingsavonden, VAG-magazine, Vrijwilligerscontactdag
Bovenop hun expertise als ervaringsdeskundige zit de basisvorming voor onze vrijwilligers vervat in ons
jaarprogramma met vormingen (gratis voor onze vrijwilligers) en activiteiten die alle adoptie gerelateerd zijn.
Doordat het nationaal bestuur en de provinciale besturen deze vormingsavonden zelf organiseren en
ondersteunen door hun aanwezigheid, volgen hiermee automatisch een 20 à 30-tal vrijwilligers de vormingen,
zelfs meerdere per jaar (3 vormingen per kalenderjaar). Ook zijn er contactgezinnen en andere vrijwilligers die
geregeld deze vormingsavonden bijwonen.
Het VAG-adoptiemagazine dat 4x per jaar verschijnt en vele informatieve en wetenschappelijke artikels bevat
aangaande adoptie, heeft eveneens een vormend karakter.
Vermits al onze vrijwilligers ook lid zijn van de vereniging zijn en toegang hebben tot het vormingsprogramma
en het magazine, zijn zij aldus zeer goed geïnformeerd.
Ook op de vrijwilligerscontactdag werd er in de voormiddag een vormingsmoment voorzien.
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B. Deelname aan overlegmomenten en vergaderingen in de adoptiesector
Gezien het VAG-team, buiten de secretaris voor 19/38e, geen betaalde beroepskrachten in dienst heeft, is het niet
zo evident om aan adoptie gerelateerde vormingen of vergaderingen deel te nemen die overdag plaatsvinden.
Alle vrijwilligers hebben immers beroepshalve ook persoonlijke verplichtingen tijdens de werkuren. De gevolgde
vormingen en bijeenkomsten werden dan ook steeds in functie van de beschikbaarheid van de vrijwilligers
gevolgd en werden geselecteerd op basis van belangrijkheid en relevantie.
Aan onderstaande overlegmomenten en vergaderingen in de adoptiesector werd deelgenomen:
Groot Adoptieoverleg
Groot Adoptieoverleg

GP en BV
BV

Brussel
Brussel

Raadgevend Comité
Adoptiedag LAS

MB
BV en AV

Brussel
Leuven

AV= Annelies Van Boven
MB= Marleen Bloemen

GP= Greet Pauwels
BV= Benoit Vermeerbergen

29/03/2018
7/11/2018
31/01+16/03+
08/05+05/12/2018
09/11/2018

4. VAG-werking
4.1 VAG in 2018
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4.1.1 .Provinciale en regionale vormingsavonden, provinciale activiteiten en nationale activiteit, regionale
praatavonden voor adoptieouders met kinderen met een hechtingsstoornis
Ook in 2018 presenteerde VAG vzw een jaarprogramma voor het hele kalenderjaar, met vormingen en activiteiten
die kunnen plaatsvinden van januari tem december.
Gezien de goede opkomst in 2017, werden in 2018 weer in alle 5 Vlaamse provincies vormingsavonden met
adoptiegerelateerde thema’s te georganiseerd.
Omdat we extra aandacht wensten te besteden aan binnenlandse adoptie, werden hierrond 2 regionale
vormingsavonden georganiseerd die werden verzorgd door Geadopteerd.be in samenwerking met VAG.
Doelgroepen zijn (kandidaat-)adoptiegezinnen, geadopteerden, hulpverleners en geïnteresseerden in adoptie.
In 2018 werden georganiseerd :
-

15 provinciale vormingsavonden
2 regionale vormingsavonden (Merelbeke en Antwerpen)
14 provinciale (gezins)activiteiten
1 nationale activiteit (Dag van de Adoptie)
2 regionale praatavonden voor adoptieouders met kinderen met een hechtingsstoornis (Merelbeke en
Beringen-Paal)

In totaal zijn dit 34 bijeenkomsten (31 in 2017). Deze activiteiten stonden onder leiding van de provinciale
besturen i.s.m. de Raad van Bestuur en met administratieve en logistieke ondersteuning vanuit het secretariaat
van VAG.
Adoptanten, kandidaat-adoptanten, geadopteerden, professionelen, studenten en geïnteresseerden bezochten de
VAG-activiteiten.
Het aantal inschrijvingen in 2018 voor de provinciale en regionale vormingsavonden in 2018 bedroeg 248
personen op 17 vormingsavonden, wat gemiddeld een lager cijfer oplevert dan in 2017, namelijk 17,2 deelnemers
per avond (gemiddeld 21,8 deelnemers/avond in 2017).
De zeer specifieke thema’s (slaapproblemen, adoptiepubers, binnenlandse adoptie … ) trokken niet altijd evenveel
volk en er moet volledigheidshalve vermeld worden dat er 1 vormingsavond in Vlaams-Brabant niet kon
doorgaan door ziekte van de spreekster. Toch moeten we stellen dat we met deze specifieke thema’s ook een
doelgroep hebben bereikt, hetzij een kleinere, die nood had om over deze onderwerpen een vormingsavond bij
te wonen.
Het nationaal evenement, de Dag van de Adoptie, was wederom een groot succes met 452 aanwezigen.
Er is duidelijk nog steeds nood aan dit soort adoptie gerelateerde evenementen op nationaal vlak.
225 personen namen deel aan de provinciale activiteiten van VAG in 2018 (269 in 2017). De daling in aantal
deelnemers aan de provinciale activiteiten lijkt nu reeds sinds 2016 een trend te zijn. Volledigheidshalve moet
ook hier vermeld worden dat er 3 activiteiten werden geannuleerd, maar dan effectief ook wegens geen of te
weinig inschrijvingen..
Het is aangewezen dat het VAG-bestuur de organisatie van de provinciale activiteiten eind 2019 opnieuw
evalueert, samen met de provinciale werkgroepen.
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De 3 A-teens dagen in samenwerking met Steunpunt Adoptie leverden maar liefst 40 inschrijvingen in totaal op.
Gezien het hier ook om een specifieke en niet zo makkelijk bereikbare doelgroep gaat, moeten we tevreden zijn
met deze aantallen!
Op de 2 praatavonden rond hechttingsstoornis bleef het aantal beperkt tot 15 personen.
Een gedetailleerd overzicht van alle VAG-activiteiten en de aanwezigheidsaantallen is terug te vinden onder
bijlage 6.
Conclusie; in totaal bereikten we met de vormingsavonden en de activiteiten van het VAG-jaarprogramma 2018
toch maar liefst 1025 personen!

Bijlage 6 : overzicht VAG-activiteiten 2018 met aanwezigheidsaantallen
A. 2018 : provinciale vormingsavonden
Net als in 2017 organiseerden we in 2018 terug provinciale vormingsavonden. Gezien de opkomst in 2017 zeer ok
was, kozen we aldus ook in 2018 terug voor vormingsavonden in elke Vlaamse provincie.
Op deze manier bood VAG in 2018 15 vormingsavonden aan (5 in 5 provincies):

-

3 weerkerende thema’s in 5 provincies

2 thema’s via een onafhankelijke spreker
1 thema via Steunpunt Adoptie, uitgewerkt op verzoek van VAG


Op voorhand inschrijven via de VAG-website

Het telkens weerkerend thema per regio werd in het verleden reeds door veel deelnemers als een pluspunt
beschouwd. Zo kan men de vormingsavond elders meepikken wanneer men voor een bepaalde datum
verhinderd is. We passen dit systeem toe in de 5 Vlaamse provincies en leiden aan de inschrijvingen af dat dat
bij provinciale vormingsavonden het systeem van de weerkerende thema’s succesvol is.
De avonden startten om 20u en eindigden om 22u30.
De toegangsprijzen voor de vormingsavonden in 2018 bedroegen 5 euro voor VAG-leden en 8 euro voor nietleden. Familie en vrienden van VAG-leden, alsook geadopteerden mochten eveneens genieten van het ledentarief.
Inschrijven via de VAG-website via het inschrijvingsformulier verliep vlot.
A.1 3 weerkerende thema’s in 5 provincies: locaties, thema’s en data per provincie


De provinciale VAG-vormingsavonden 2018 gingen door op de 5 volgende locaties:

Antwerpen:
Limburg:
Vlaams-Brabant:
Oost-Vlaanderen:
West-Vlaanderen:

De Geesten, zaal ’t Klaske, Waterstraat 12, 2180 Ekeren
OC De Buiting, Tessenderlosesteenweg 18, 3583 Beringen-Paal
CC De Borre, Speelpleinsstraat 10, 3360 Bierbeek
Sint-Jozefzaal, Oude Gaversesteenweg 24 A, 9820 Merelbeke – nieuwe locatie
TRAX, Beversesteenweg 67, 8800 Roeselare – nieuwe locatie
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Thema’s en data per provincie

‘Geen-Bodem-Syndroom’ ; heeft mijn kind een hechtingsstoornis of niet?
Hechtingsstoornissen en adoptie worden (te?) vaak aan elkaar gelinkt. Maar wanneer spreken we in de klinische praktijk
van een hechtingsprobleem en wanneer van een -stoornis? Zijn er verschillende types? Bij welke instanties kan je terecht
voor professionele hulp? En indien je adoptiekind er last van heeft, wat vertel je dan aan familie en omgeving?
Een interactieve vormingsavond voor (kandidaat)adoptieouders gevuld met: een beknopte basistheorie omtrent
hechtingsstoornissen, de link met adoptie, casusvoorbeelden uit de praktijk en voldoende ruimte voor eigen inbreng en
vragen.
Begeleider
Miranda Ntirandekura Aerts, geadopteerd uit Rwanda – klinisch psychologe & Integratief psychotherapeute bij PIP-KA²J
(Praktijk Integratieve Psychotherapie - Kinderen, Adolescenten & Jongvolwassenen |*Adoptie(na)zorg)
Voor wie?
Voor (kandidaat)adoptieouders en geïnteresseerden
Data:
Limburg:
dinsdag 27/02/2018
West-Vlaanderen:
dinsdag 20/03/2018
Oost-Vlaanderen:
donderdag 03/05/2018
Vlaams-Brabant:
dinsdag 12/06/2018
Antwerpen:
dinsdag 25/09/2018
Als het zandmannetje niet vanzelf komt

Slaapproblemen door vroegkinderlijk trauma

Tijdens deze lezing gaan we op verkenning in de wondere wereld van de hersenen. We bekijken wat er in het brein
gebeurt wanneer kinderen op jonge leeftijd blootgesteld worden aan negatieve ervaringen. Van hieruit wordt de link gelegd
met het soms moeizame verloop van het slaapproces: geen zandmannetje maar enge kabouters op de rand van het bed.
Op ervaringsgerichte manier exploreren we hoe men als ouder zijn kind kan helpen het lichaam en brein tot rust te
brengen.
Begeleider
Katrien Vanfraussen, klinisch psycholoog, Ph.D., psychotraumatoloog & EMDR-practitioner, werkzaam bij UZ Brussel –
Psychiatrische Afdeling voor infants, kinderen en adolescenten (PAika)
Voor wie?
Voor (kandidaat)adoptieouders en geïnteresseerden
Data:
Oost-Vlaanderen:
donderdag 22/02/2018
Vlaams-Brabant:
donderdag 22/03/2018 geannuleerd wegens ziekte spreker
Antwerpen:
donderdag 26/04/2018
Limburg:
dinsdag 02/10/2018
West-Vlaanderen:
donderdag 15/11/2018
Hoe haal je het in je hoofd? Het puberbrein.
i.s.m. Steunpunt Adoptie vzw
De puberteit is een tijd van verandering. Eén waarin onze kinderen een metamorfose ondergaan. Van kop tot teen. Dat
doen ze niet alleen. Als ouder sta je aan de zijlijn. Je bent zowel supporter als lijnrechter. Je moedigt aan en vlagt bij
buitenspel. Hoewel de spelregels op papier eenvoudig lijken, zijn ze dat op het veld niet altijd.
Wat gebeurt er in het puberbrein? Waarom kookt het af en toe over? Tijdens deze vorming nemen we samen een kijkje in
het hoofd van pubers en adoptiepubers in het bijzonder. We proberen zo een inzicht te krijgen in interacties en wat we als
ouders kunnen doen om te ondersteunen.
Begeleider
Kristina Van Remoortel, educatief en nazorgmedewerker bij Steunpunt Adoptie vzw
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Voor wie?
Voor (kandidaat)adoptieouders en geïnteresseerden
Data:
Antwerpen:
Limburg:
West-Vlaanderen:
Oost-Vlaanderen:
Vlaams-Brabant:

donderdag 08/03/2018
donderdag 19/04/2018
dinsdag 08/05/2018
donderdag 13/09/2018
donderdag 25/10/2018

B. 2018 : regionale vormingsavonden
In 2018 bracht VAG 2 extra regionale vormingsavonden. Dit om meer aandacht aan binnenlandse adoptie te schenken en
op vraag van onze leden die binnenlands adopteerden of gaan adopteren.
Geadopteerd.be wilde op zijn beurt iets aanbieden voor binnenlands geadopteerden en stelde alzo voor als spreker op
deze avonden naar voren te treden.
Deze vormingsavonden gingen door op de volgende locaties en data:
Antwerpen:
Oost-Vlaanderen:

Permeke, zaal Consul, De Coninckplein 25-27, 2060 Berchem (ingang Muizenstraat)
Sint-Jozefzaal, Oude Gaversesteenweg 24 A, 3820 Merelbeke

De avonden startten om 20u en eindigden om 22u30.
De toegang voor deze regionale avonden bedroeg € 5 pp, zowel voor VAG-leden als voor niet-leden.


Thema en data

Binnenlandse adoptie: je ziet het niet, maar het is er wel
Bij adoptie wordt vaak spontaan gedacht aan kinderen uit het buitenland, maar het huidige adoptielandschap kent
momenteel een verschuiving naar steeds meer binnenlandse adopties. In Vlaanderen bestaat er een grote groep 40, 50 en
60-jarige binnenlands geadopteerde volwassenen. VAG wil graag enkele van hen aan het woord laten om ervaringen te
delen over hun beleving en gevoelens bij dit toch wel ingrijpende feit in hun leven en zo nuttige informatie geven aan
zowel binnenlands geadopteerden zelf als aan (kandidaat)adoptieouders.
Dit zijn de thema’s die aan bod zullen komen :
 Binnenlandse adoptie : je ziet het niet!
 Als Belg geadopteerd zijn in België, kan voor een identiteitscrisis zorgen. Het argument van ‘je kreeg toch een beter
leven’ dat vaak voor buitenlandse adopties gebruikt wordt, is soms moeilijk te accepteren. Binnenlandse adoptie
roept dan ook vaak heel wat extra vragen op, niet alleen bij de geadopteerden zelf, maar ook bij de
omgeving. Bovendien zijn taboes bij de volwassen geadopteerden vaak legio: zowel bij de adoptieouders, bioouders als hun familie en omgeving want ‘je ziet het niet, waarom moet je er dan over praten?’
 Je beslist om op zoek te gaan: wat nu?
 Op zoek gaan is zeker geen must. Maar wat als je beslist om toch op zoek te gaan naar iemand die waarschijnlijk
letterlijk ‘kortbij’ is? We geven graag enkele tips op basis van onze eigen ervaringen.
 Je hebt je biologische familie gevonden: wat nu?
Wat is de impact op jezelf, je gezin en je partner? En wat brengt dit teweeg bij je adoptie-familie en je bio-familie? We
zoomen graag in op deze aspecten aan de hand van getuigenissen.
Begeleiders
Debora Mattys, ervaringsdeskundige en zelf binnenlands geadopteerd en Benoit Vermeerbergen, ervaringsdeskundige
binnenlands geadopteerde, onder sous X
Voor wie?
Geadopteerden, (kandidaat)adoptieouders en geïnteresseerden.
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Data:
Antwerpen:
Oost-Vlaanderen:

donderdag 17/05/2018
donderdag 11/10/2018

C. Evaluatie vormingsavonden via digitale bevraging Google Forms
Vanaf 2018 kregen alle deelnemers die deelnamen aan een vormingsavond via het VAG-secretariaat een digitaal
evaluatieformulier op in te vullen (Google Forms).
Zo krijgen we een goed beeld van het profiel van de deelnemers aan de VAG-vormingsavonden, van de
tevredenheidsscore en van de verbeterpunten.
117 van het aantal deelnemers (248) vulden deze evaluaties in, wat een percentage van respondenten geeft van
39,9%.
De samenvatting van deze evaluaties werden door het bestuur besproken en eveneens overgemaakt aan de
sprekers en aan de provinciale verantwoordelijken, ter informatie en ter feedback/opvolging.

Bijlage 7: samenvatting evaluaties vormingsavonden 2018
D. 2018: VAG provinciale activiteiten
In 2018 werden er in alle provincies activiteiten georganiseerd door de provinciale werkgroepen. Ook werden de
werkgroepen gestimuleerd om praatcafé’s enkel voor volwassenen te organiseren.
Een aantal activiteiten (3) konden helaas niet doorgaan wegens geen of te weinig inschrijvingen.
In de provincies Limburg, Vlaams-Brabant, Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen en Antwerpen gingen er 2 + 2 + 2
+ 1 + 4 = 11 activiteiten effectief door.
De provinciale activiteiten vinden plaats op verschillende locaties. Inschrijven voor deze activiteiten is aangewezen
gezien het beperkt aantal plaatsen. Uiteraard is iedereen welkom op deze provinciale activiteiten, ook als je in een
andere provincie woont!
Limburg
Adoptiecafé te Kortessem
Vrijdag 23 maart 2018 én vrijdag 14 september 2018 (geannuleerd wegens onvoldoende inschrijvingen)
Ben je kandidaat-adoptant? Kom je graag in contact met andere wachtende kandidaat-adoptieouders of wil je graag
eens horen hoe het er in een adoptiegezin aan toe gaat?
Ben je al adoptieouder? Heb je zin in een gezellige avond waar je kan praten met andere adoptieouders, ervaringen
kan uitwisselen of eens kan horen wat er leeft bij andere adoptiegezinnen? Hoor je ook eens graag van een
volwassen geadopteerde hoe het is om geadopteerd te zijn? Dan ben je van harte welkom in ons adoptiecafé.
Prijs: gratis, consumpties ter plaatse te betalen
Locatie: Oud Corteshem, Dorpstraat 5, 3720 Kortessem (bovenverdieping)
Tijdstip: van 19u30 tot 22u30
Inschrijven: via mail naar VAGLimburg@hotmail.com of via sms op het nummer 0494 575 369 vóór 20/03/2018
(adoptiecafé voorjaar) – 11/09/2018 (adoptiecafé najaar), met vermelding van het aantal volwassenen
Workshop kroeshaar en donkere huid te Beringen-Paal
Zondag 25 november 2018
Ouders met adoptiekinderen uit Afrika zitten vaak letterlijk met de handen in het haar. Ook wanneer deze
kinderen opgroeien tot (jong)volwassenen, blijft de verzorging van hun kroeshaar voor hunzelf vaak een hele
uitdaging.
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Gebruiken we gewone shampoo, welke borstel of kam, speciale olie ja of neen, … ? Welke verschillende
technieken bestaan er om het kroeshaar in bedwang te houden? Kunnen we deze als ouder, en later ook als
(jong)volwassen geadopteerde, gemakkelijk zelf toepassen of gaan we daarvoor best steeds naar de Afrikaanse
kapper?
Idem dito voor de verzorging van de donkere huid. Vaak is de donkere huid droog, vertoont witte vlekken,
reageert op bepaalde zonneproducten, enzovoort. Welke producten zijn het best voor donkere huidtypes en
welke vermijden we best, op welke manier houden we de huid mooi en gezond?
Dit alles wordt ons uitgelegd en getoond tijdens deze workshop ‘kroeshaar en donkere huid’ gegeven door Quazi
Hair. We worden ook geholpen met het toepassen van technieken en krijgen tips voor leuke kapsels. Daarnaast
krijgen we ook advies over het verzorgen van de donkere huid en worden we ook in het specifiek gamma
huidverzorgingsproducten dat hiervoor bestaat wegwijs gemaakt.
Voor de kinderen die zich zouden vervelen tijdens de workshop voorzien we leuke spelletjes.
Na de workshop is er nog ruimte voor persoonlijk advies en het aankopen van haar –en huidproducten. En slaan
we natuurlijk ook nog een gezellige babbel bij een drankje en een klein hapje.
Prijs: VAG-leden: € 5 pp, niet-leden: € 8 pp, kinderen gratis, inclusief 1 drankje en hapjes, betaling ter plaatse
Locatie: OC De Buiting, Tessenderlosesteenweg 18, 3583 Beringen-Paal
Tijdstip: van 14u tot 18u
Inschrijven: via mail naar VAGLimburg@hotmail.com of via sms op het nummer 0494 575 369 vóór 20/11/2018,
met vermelding van je naam en het aantal volwassenen en kinderen
Vlaams-Brabant
Stripwandeling in de Marollen, de multiculturele volksbuurt van Brussel
Zondag 22 april 2018
In Brussel zijn er meer dan 50 stripmuren met o.a. Kuifje, Marsipulami, Lucky Luke, de Daltons en nog veel meer.
Zelfs als je geen liefhebber bent van stripboeken zijn ze de moeite waard om te zien.
Deze wandeling wordt georganiseerd in samenwerking met Ket-toeren, zij bieden al verschillende jaren
sfeerwandelingen aan. De gidsen hebben een grondige kennis van de magie, de tradities en de verborgen
hoekjes van deze uitzonderlijke stad.
Voor degenen die wensen kan er achteraf samen iets gegeten worden in een typisch restaurantje in de buurt.
Prijs: VAG-leden € 2 per volwassene, € 1 per kind t.e.m. 12 jaar, niet-leden € 4 per volwassene, 2 euro per kind t.e.m.
12 jaar (VAG Vlaams-Brabant betaalt een deel van de prijs)
Locatie: voor de Hallepoort (dicht bij Zuidstation – Midi)
Tijdstip: van 14u tot …
Inschrijven: via mail naar vagvlaams-brabant@outlook.be vóór 25/03/2018, (met vermelding van naam, lid/nietlid , aantal volwassenen en kinderen t.e.m. 12 jaar, telefoonnummer) en je ontvangt een mail met de bevestiging of
je wel/niet meekunt met de groep. (GSM bij problemen: 0479 936 686).
Gelieve ook aan te geven of er interesse is om mee te gaan eten na de stripwandeling, zodat we dit kunnen
reserveren.
De inschrijving is pas definitief na overschrijving van de som op de rekening van VAG Vlaams-Brabant (het
rekeningnummer wordt meegedeeld in de bevestigingsmail die je zult ontvangen)
Adoptiecafé te Herent
Donderdag 4 oktober 2018
Geadopteerd, kandidaat-adoptieouder of adoptieouder?
Kom je professioneel in contact met adoptie?
Misschien ben je dan bezorgd of zit je met vragen?
Je wil graag jouw ervaringen delen met andere adoptie-geïnteresseerden?
Of gewoonweg een avondje gezellig bijpraten?
Het kan allemaal in ons adoptiecafé! Je bent er van harte welkom!
Prijs: gratis, consumpties ter plaatse te betalen
Locatie: Het Vertier, Kapelstraat 20, 3020 Herent (http://www.hetvertier.be/)
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Tijdstip: vanaf 19u30 tot …
Inschrijven: via mail naar vagvlaams-brabant@outlook.be vóór 20/09/2018 met vermelding van aantal personen
(geen kinderen aub) en je ontvangt een mail met de bevestiging (max 24 personen). Bij problemen: verwittigen
via e-mail of GSM 0479 936 686
West-Vlaanderen
Je Wildste Dag te Bossuit-Kortrijk
Zondag 15 april 2018 (geannuleerd wegens onvoldoende inschrijvingen)
We nemen deel aan de tweede editie van ‘Je Wildste Dag’, een activiteit die garant staat voor een unieke
avontuurlijke beleving langs het Kanaal Bossuit-Kortrijk.
Het aanbod aan avontuurlijke activiteiten is uniek én ruim. Korte avonturensessies worden aangeboden:
touwenparcours, klimmuren, skaten, duiken in een unieke duiktank, of paintballen, … .
Achteraf kunnen we samen onze avonturen delen op één van de gezellige plekjes aan het Kanaal in een bar of
restaurantje.
Voor meer informatie : https://www.toerisme-leiestreek.be/nl/jewildstewesten
Richtprijs: VAG-leden: volwassenen € 10, kinderen vanaf 6 jaar € 8, niet-leden: volwassenen 12, kinderen vanaf 6
jaar € 10
Locatie: Transfo Zwevegem of Gavers Deerlijk
Tijdstip: van 10u tot 15u30
Inschrijven: via mail naar VAGwestvlaanderen@telenet.be of via telefoon bij Inge Soenen 0474 473 715 vóór
08/04/2018, met vermelding van aantal volwassenen en aantal kinderen. Exacte prijs en plaats van afspraak
wordt bij inschrijving meegedeeld
Praatcafé te Ieper
Vrijdag 30 november 2018
Is het praten op café, is het praten in het café, is het … ? Veel stof om verder over te praten bij Mimi’s in Ieper,
en bijpraten zal vermoedelijk niet enkel gaan over ‘kleine woordjes’.
Hoe gingen jullie om met de lange wachttijd? Wat denk je van die lange procedure? Had je ook momenten van
opgeven?
Hoe gaat het met de opvoeding? Slaapt de kleine goed? Ook al in de puberfase? Wat denk je van rootsreizen?
Kan je tips geven over…? Zin om eens te praten met ‘anderen’ die in het thema adoptie zitten? Hierbij nodigen we
jullie graag uit, eens zonder de kinderen. Of je nu adoptieouder bent, kandidaat adoptieouder of zelf geadopteerd
werd, zeker welgekomen om af te zakken naar Mimi’s, waar we de hele avond het koffiehuis voor ons alleen
hebben.
Prijs: ieder zorgt voor bezoldiging van eigen dranken
Locatie: Mimi’s Ieper, www.koffiehuis-mimis.be
Tijdstip: van 19u tot ….
Inschrijven: via mail naar VAGwestvlaanderen@telenet.be of via telefoon bij Inge Soenen 0474 473 715 vóór
24/11/2018, met vermelding van aantal volwassenen
Antwerpen
Adoptiecafé met lekkere hapjes te Broechem
Vrijdag 23 februari 2018
VAG Antwerpen trekt in 2018 de kaart van verbondenheid en van gezellig samenzijn. Gewoon om je verhaal eens
te vertellen, om ervaringen uit te wisselen, om te praten of te luisteren, om te lachen, … Kortweg, we nodigen
iedereen die iets te maken heeft met adoptie uit voor een gezellige avond. Een adoptievader, een kandidaatadoptiemoeder, een geadopteerde, een … Iedereen is van harte welkom!
Prijs: VAG-leden € 5 pp - inclusief lekkere hapjes, niet-leden € 8 pp - inclusief lekkere hapjes, dranken aan
democratische prijzen (! je kan niet betalen met de kaart)
Locatie: Tafel 7, Ranstsesteenweg 86, 2520 Broechem
Tijdstip: van 20u tot 23u, welkom vanaf 19u30
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Inschrijven: via mail naar vag-antwerpen@hotmail.com vóór 16/02/2018. De inschrijving is pas geldig na betaling
op het nummer BE02 7370 1726 5740 met vermelding van: adoptiecafé, naam + aantal personen
Bezoek aan het Suske en Wiske Kindermuseum en aansluitend samen eten in eetcafé ‘In De Gloria’ te Kalmthout
Zaterdag 9 juni 2018
Het Suske en Wiske Kindermuseum is geen gewoon museum maar een echt doe-museum voor kinderen en voor
al wie zich nog jong voelt! De strips van Suske en Wiske gaan al vele generaties mee. Wie herkent zich in het
gestuntel van Lambik, de ijdelheid van Sidonia of in het koppige karakter van Wiske? En wist je trouwens dat
Suske werd geadopteerd door Sidonia?
Stap samen met andere adoptiekinderen en -ouders in deze wereld vol humor en spanning. Geïnspireerd door
alles wat je tijdens de rondleiding gezien en gedaan hebt, ga je achteraf zelf aan de slag. Maak je eigen
stripverhaal en doe dit op de plek waar Willy Vandersteen en zijn medewerkers van de Studio vroeger werkten.
Jong en oud zullen genieten van deze namiddag vol plezier en creativiteit!
Prijs: € 4 per kind en € 8 per volwassene (VAG-leden en niet-leden)
Locatie: Beauvoislaan 98, 2920 Kalmthout
Tijdstip: van 14u tot 17u
Inschrijven: via mail naar vag-antwerpen@hotmail.com vóór 15/05/2018. De inschrijving is pas geldig na betaling
op het nummer BE02 7370 1726 5740 met vermelding van: Suske en Wiske, naam + aantal kinderen en
volwassenen
Aansluitend aan het museumbezoek nodigen we jullie uit om samen een hapje te eten in het authentieke eetcafé
‘In De Gloria’. Ook wie niet naar het Suske en Wiske Kindermuseum komt is ’s avonds van harte welkom om mee
te eten en adoptie-ervaringen uit te wisselen. Uiteraard zijn ook kandidaat-adoptieouders welkom!
Prijs: er wordt ter plaatse per gezin afgerekend
Locatie: Thillostraat 18, 2920 Kalmthout
Tijdstip: van 18u tot …
Inschrijven: via mail naar vag-antwerpen@hotmail.com vóór 15/05/2018. Gelieve het aantal personen door te
geven zodat we voldoende plaatsen kunnen reserveren!
Muzikale getuigenis over adoptie te Ekeren
Dinsdag 20 november 2018
VAG Antwerpen nodigt je uit voor een extra vormingsavond waar auteur Kim Renuka Van kuyck, geadopteerd uit
India, haar levensverhaal vertelt en haar kinderboek ‘Shanti’ voorstelt. Kim Renuka getuigt over haar adoptie en
de weg naar het ontdekken van zichzelf. Ze vertelthierbij hoe ze, na zich jarenlang te hebben afgesloten voor
haar gevoelens, de weg naar
de vrede in haar hart heeft gevonden. Tijdens die weg is ook het kinderboek ‘Shanti’ ontstaan, waarin een
babyweesolifantje na beproevingen uiteindelijk rust mag vinden bij haar drie nieuwe olifantenmama’s. Het
kinderboek ‘Shanti’ belichaamt de belevingen gaande van je anders voelen, niet aanvaard worden, je afgewezen
voelen, je niet goed genoeg voelen, het durven onder ogen komen van je diepe angsten tot blijven geloven in je
droom zodat deze waar wordt.
Deze zomer keerde Kim Renuka voor de derde keer terug naar India, dit keer samen met haar man Andreas en
zoon Jesse.
Deze avond zal Kim Renuka haar levensverhaal brengen door een afwisseling van eigen ervaringen,
zelfgeschreven liedjes en fragmenten uit haar boek. Kom mee genieten en reis samen met Kim en ‘Shanti’ naar
India. Tijdens deze avond kan je het boek ‘Shanti’ kopen en laten signeren.
Prijs: VAG-leden € 5 pp, niet-leden € 8 pp
Locatie: De Geesten, zaal ‘t Klaske, Waterstraat 12, 2180 Ekeren
Tijdstip: van 20u tot 22u30
Inschrijven: via mail naar vag-antwerpen@hotmail.com
vóór 13/11/2018 met vermelding van het aantal personen
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Adoptiecafé met lekkere hapjes te Broechem
Vrijdag 30 november 2018
Anekdotes vertellen, ervaringen uitwisselen, vragen stellen of gewoonweg een avondje gezellig samenkomen om
te praten, te lachen, … met gelijkgestemden. Eén onderwerp verbindt ons: adoptie. Kon je er in februari niet bij zijn
of vond je het zo leuk dat het voor herhaling vatbaar is? Hier is ons tweede adoptiecafé van 2018. Ben je
kandidaat adoptieouder, adoptieouder, geadopteerde of … Iedereen is van harte welkom!
Prijs: VAG-leden € 5 pp - inclusief lekkere hapjes, niet-leden € 8 pp - inclusief lekkere hapjes, dranken aan
democratische prijzen (! je kan niet betalen met de kaart)
Locatie: Tafel 7, Ranstsesteenweg 86, 2520 Broechem
Tijdstip: van 20u tot 23u, welkom vanaf 19u30
Inschrijven: via mail naar vag-antwerpen@hotmail.com vóór 23/11/2018. De inschrijving is pas geldig na betaling
op het nummer BE02 7370 1726 5740 met vermelding van: adoptiecafé, naam + aantal personen
Oost-Vlaanderen
Zoektocht naar rootsgegevens, een getuigenis te Merelbeke
Donderdag 19 april 2018
Christine Deswaef is mama van vier en adoptiemama van Lola, afkomstig van China. Net zoals vele adoptieouders
kreeg Christine vragen van dochterlief omtrent haar adoptiegeschiedenis. De afwezigheid van een 'biologische'
mama werd benoemd en de zoektocht naar gegevens, de begeleiding van de zoektocht in dit ‘rootsverhaal’ kon
starten. Een niet te missen getuigenis als je zelf wil reflecteren over het 'ontdekken van het rootsverhaal' van je kind.
Tijdens deze avond getuigt Christine over: ‘Waar ze begon met deze zoektocht? Hoe ze gebruik maakte van internet?
De ontdekking van alle foute informatie waarover ze beschikte. De frustraties. Het botsen tegen een goed
georganiseerd systeem van tegenwerking en corruptie. De fantastische steun van lokale mensen, zomaar voor niets.
De sleutel van een succesverhaal. Maar ook hoe Lola met de jarenlange zoektocht omging’.
Het hele verhaal deelt Christine graag met jullie tijdens een boeiende uiteenzetting.
Prijs: VAG-leden € 5 pp, niet-leden € 8 pp
Locatie: Sint Jozefzaal, Oude Gaversesteenweg 24a, 9820 Merelbeke
Tijdstip: van 20u00 tot 22u30
Inschrijven: via mail naar VAGoostvlaanderen@gmail.com of via telefoon bij Katrijn Jansegers 0496 384 866 vóór
17/04/2018, met vermelding van aantal volwassenen
Adoptiecafé te Merelbeke
Vrijdag 8 juni 2018
Ben je kandidaat-adoptant? Kom je graag in contact met andere wachtende kandidaat-adoptieouders of wil je
graag eens horen hoe het er in een adoptiegezin aan toe gaat? Ben je al adoptieouder? Heb je zin in een
gezellige avond waar je kan praten met andere adoptieouders, ervaringen kan uitwisselen of eens kan horen wat
er leeft bij andere adoptiegezinnen? Hoor je ook eens graag van een volwassen geadopteerde hoe het is om
geadopteerd te zijn? Dan ben je van harte welkom in ons adoptiecafé.
Prijs: gratis, consumpties ter plaatse te betalen
Locatie: Kwenenboszaal, Sint Elooistraat 116, 9820 Merelbeke
Tijdstip: van 19u30 tot 22u30
Inschrijven: via mail naar VAGoostvlaanderen@gmail.com of via telefoon bij Katrijn Jansegers 0496 384 866 vóór
07/06/2018, met vermelding van aantal volwassenen
Aan de 'slag' met muziek, workshop voor adoptiekids te Merelbeke
Zondag 25 november 2018 (geannuleerd wegens onvoldoende inschrijvingen)
ArtMuze vzw is een vereniging die kunst, muziek en dans toegankelijk wil maken voor iedereen. Muziek is goed
voor de gezondheid: zowel voor lichaam en geest en dat willen ze delen met jong en oud, zonder en mét
uitdagingen (fysiek, mentaal, emotioneel, sociaal, neurologisch...). Dit doen ze door teambuildings, ateliers voor
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kinderen en volwassenen, projecten met scholen en muziekrevalidatie.
ArtMuze komt met grote en kleine percussie-instrumenten (djembé, Afrikaanse drum, cajonga's, trommels, schuden shake-instrumenten, ... alles waar je kan op slaan en waar geluid uit komt) en met boomwhackers naar de
activiteit van VAG. Boomwadde? Boomwhackers zijn gekleurde buizen in verschillende tonen waar je ritmisch en
melodisch mee aan de slag kan. Elke buis heeft een andere kleur en komt overeen met een andere toon. En we
gebruiken zelfs ons eigen lichaam als instrument met een initiatie body drum! We voorzien 2 workshops voor
kinderen van 6 tot 12 jaar. Per groep kunnen maximum 14 kinderen deelnemen. Schrijf je dus tijdig in voor deze
waanzinnig leuke activiteit!
Prijs: VAG-leden 12€ per kind, niet-leden 15€ per kind (van 6 tot 12 jaar)
Locatie: Sint Jozefzaal, Oude Gaversesteenweg 24a, 9820 Merelbeke
Tijdstip: van 14.00u tot 15.30u (workshop 1), van 15.30u tot 17.00u (workshop 2), onthaal vanaf 13.30u
Inschrijven: via mail naar VAGoostvlaanderen@gmail.com of
via telefoon bij Katrijn Jansegers 0496 384 866 vóór 20/11/2018 met vermelding van aantal volwassenen en aantal
kinderen + keuze workshop 1 of 2.
E. Regionale A-teens dagen in samenwerking met Steunpunt Adoptie vzw
Onze leden gaven via de ledenbevraging van 2017 aan meer behoefte te hebben aan activiteiten voor adoptieners.
Daarom werden er op verzoek van VAG in 2018 i.s.m. Steunpunt Adoptie 3 regionale A-teensdagen georganiseerd
voor adoptietieners van 10 tot 18 jaar.
De praktische organisatie en ondersteuning gebeurde door Steunpunt Adoptie, VAG zorgde mee voor publiciteit
onder haar leden. Dit bleek een succesformule met een mooi aantal deelnemers (40) als resultaat.
De A-teens dagen gingen door op de 3 volgende locaties en data:
Antwerpen: zaterdag 28/04/2018
Oost-Vlaanderen: zaterdag 22/09/2018
Limburg: zaterdag 17/11/2018
Zaterdag 28 april 2018 te Boom
Ben je avontuurlijk ingesteld en heb je geen schrik van duizelingwekkende hoogtes? Dan is onze A-teensdag in
het avonturenpark in Boom jou op het lijf geschreven!
http://www.intense.be/
Zaterdag 22 september 2018 te Gent
Ben je sportief & heb je je altijd afgevraagd hoe het is om vanuit een opgeblazen bal een spel te spelen? Dan is
onze bumperballactiviteit Bounce-it in Gent een topidee!
http://www.bounce-it.be/
Zaterdag 17 november 2018 te Hasselt
Noem je jezelf soms wel eens de Sherlock Holmes onder jouw leeftijdsgenoten? Dan ben je er beter bij tijdens
een escape game in de Escape Room in Hasselt!
http://lockedinhasselt.be/nl/
Ben je tussen 10 en 18 jaar, geadopteerd én heb je zin in een van bovenstaande activiteiten? Schrijf je zeker in!
Na elke activiteit eten en drinken we nog iets samen, om daarna de dag gezellig af te sluiten. De richturen van
elke A-teensdag zijn tussen 14.00 en 20.00 uur. Na inschrijving volgt verdere informatie.
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Prijs: € 10 pp
Inschrijven: via mail naar secretariaat@steunpuntadoptie.be, uiterlijk tot twee weken voor de activiteit
F. 2018: Dag van de Adoptie te Technopolis Mechelen
De 11e Dag van de Adoptie werd nu voor de 3e keer georganiseerd door het ‘nieuwe’ bestuursteam van VAG vzw
en blijft een uniek evenement in Vlaanderen dat steeds een grote groep adoptiebetrokkenen samenbrengt.
Doelstelling van deze dag is naast ontmoeting en ontspanning, ook informeren en sensibiliseren. En dit zowel
gericht naar (kandidaat)adoptieouders, geadopteerden, professionelen als naar geïnteresseerden.
We keerden terug naar een bekende locatie, Technopolis te Mechelen, waar op zondag 21 oktober 2019 dit groots
evenement doorging (in 2014 was dit eveneens de locatie van de Dag van de Adoptie).
Voor de organisatie van deze 2-jaarlijkse Dag van de Adoptie werd er een werkgroep samengesteld bestaande
uit bestuursleden Erik Verhoeven, Vincent Laurent, Annelies Van Boven, Benny Vermeerbergen en Greet Pauwels.
Deze werkgroep vergaderde 2 tot 3x om het programma samen te stellen en een taakverdeling op te stellen voor
de uit te voeren taken.
Het resultaat was een zeer uitgebreid en gevarieerd programma, met maar liefst 4 lezingen door
professionelen/experts en geadopteerden, een ruim aanbod van infostanden allerhande gecombineerd met de
nodige randanimatie en catering..
Om het evenement in de kijker te zetten werd er ook zoals steeds een perstekst uitgestuurd naar krant, tv en
radio waarbij er ook een onderwerp ter belangenbehartiging werd uitgewerkt (Haags Verdrag).
Op zaterdag (opbouw zaal) en zondag 20 en 21 oktober 2019 was het dan zover, en was de realisatie van de Dag
van de Adoptie mogelijk dankzij de actieve hulp van een 40-tal vrijwilligers. Tel daarbij ca. 450 aanwezigen; van
een geslaagd evenement gesproken!
Een verslag van de secretaris, gepubliceerd in het VAG-magazine van december 2018, geeft een goed beeld weer
van de inhoud van dit uniek evenement in Vlaanderen!
VAG-magazine nr. 23 | december 2018

Bijlage 8: programma DvA Technopolis Mechelen
Bijlage 9: Artikel VAG-magazine 12/2018 verslag DvA + perstekst DvA
G. 2018: regionale praatavonden voor adoptieouders met kinderen met een hechtingsstoornis
Op het secretariaat liepen in 2017 meerdere vragen van adoptieouders binnen omtrent de nood aan een
praatgroep, specifiek voor adoptieouders met kinderen met een hechtingsstoornis.
Daarom werden er in het najaar 2 regionale praatavonden voor adoptieouders met kinderen met een
hechtingsstoornis georganiseerd, begeleid door een externe moderator (Merelbeke en Beringen-Paal).
Zoals voorgenomen eind 2017, werd in 2018 getracht deze praatgroep verder te zetten en 3 praatavonden per
jaar te organiseren.
Als moderator voor Merelbeke trad Nele Vanmassenhove (Steunpunt Adoptie) op, voor Beringen-Paal Marleen
Bloemen (VAG-vrijwilliger, adoptiemoeder en ex-voorzitter van VAG vzw).
Wegens te weinig inschrijvingen gingen er echter maar 2 praatavonden door (08/02 in Merelbeke, 18/09 in
Beringen-Paal). Daardoor werd er ook beslist om dit intitiatief voorlopig on hold te zetten en in 2019 geen
verdere praatavonden meer te organiseren, tenzij op vraag.
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Bevraging: is er nood aan een praatavond voor ouders van adoptiekinderen met een hechtingsstoornis?
Het secretariaat van VAG krijgt dagelijks vele verschillende vragen. Hierbij valt het op dat er tegenwoordig meer vragen gesteld worden over hechtingsstoornis bij
adoptiekinderen.
Ervaar jij ook dat de hechting met je adoptiekind niet goed verloopt? Is je adoptiekind al lang in je gezin maar loopt het niet zoals je gedacht had? Lijkt het dat je
dagelijks over dezelfde fundamentele basiszaken in conflict gaat met je kind? Je hebt alle soorten straffen en belonen al geprobeerd, maar het lijkt je kind niet te raken.
En hoewel je ongelooflijk veel energie, moeite en liefde investeert in je kind, het maakt geen verschil. Ondervindt je kind ook veel problemen met sociale contacten en
blijkt het moeilijk om vriendschappen te behouden? Blijf je soms liever thuis met je kind om problemen bij bezoeken of feestjes te vermijden? Of lijkt de buitenwereld net
geen probleem te zien terwijl het thuis echt niet goed gaat en je hiervoor geen begrip krijgt?
Herken je één of meerdere van bovenstaande uitspraken en wens je hierover graag in contact te komen met andere adoptieouders? Wil je graag ervaringen uitwisselen
en van elkaar leren? Of zou je het fijn vinden om eens te horen dat je niet alleen bent?
Laat het ons weten en mail naar VAG via info@adoptievlaanderen.be of bel naar het VAG-secretariaat op het nummer 0479/55 55 68, laat een berichtje achter
op de voicemail en we bellen je zo snel mogelijk terug.
UPDATE: inmiddels zijn er 2 praatgroepen opgestart in Merelbeke en in Beringen-Paal. Wens je bij deze praatgroepen aan te sluiten, mail dan
naar info@adoptievlaanderen.be met vermelding van de locatie van je voorkeur.

4.1.2 Brochure Jaarprogramma 2018 met provinciale en regionale vormingsavonden, provinciale activiteiten en Dag
van de Adoptie familiedag
In de maand januari 2018 verscheen de brochure met het VAG-jaarprogramma 2018, met daarin provinciale en
regionale vormingsavonden & de provinciale activiteiten van VAG. Deze brochure bevat gegevens over de VAGvormingsavonden & activiteiten van januari tem december 2018. Bijkomend werden de A-teens dagen in deze
brochure mee opgenomen, die op vraag van VAG in samenwerking met het Steunpunt Adoptie werden
georganiseerd in 3 provincies.
Deze brochure werd naar alle leden verstuurd tezamen met de nieuwe lidkaarten 2018.
Er werd ook een voorraad brochures verstuurd naar het Vlaams Centrum voor Adoptie, Steunpunt Adoptie, CAW
Brussel en alle binnen -en buitenlandse adoptiediensten, met de vraag deze aan geïnteresseerden te willen
uitdelen.
In de maand maart werd de Dag van de Adoptie in het VAG-magazine aangekondigd en in juni en september
verscheen het programma uitgebreid in het VAG-magazine (zie bijlage 8).
De inhoud en opmaak van de brochure en van het programma van de Dag van de Adoptie werden uitgewerkt
door het VAG-secretariaat, in samenwerking met vrijwilligster Annelies De Smet, grafisch ontwerpster van het
volledige gamma VAG-drukwerk.

Bijlage 10: brochure VAG-jaarprogramma 2018
4.2 Het VAG-secretariaat

4.2.1 Informatieverschaffing
Informatievragen kunnen op verschillende manieren gesteld worden: per telefoon, per mail of in een persoonlijk
gesprek. Mails worden in de mate van het mogelijke dagelijks beantwoord.
Sinds 2018 werkt het VAG-secretariaat met een terugbelsysteem. Telefonisch is er mogelijkheid tot een gesprek of
vraag naar informatie, mits er een bericht wordt ingesproken op de voicemail.
De voicemailboodschap bericht daarenboven de oproeper tot wie hij of zij zich kan wenden tijdens de
kantooruren met een bepaalde vraag (Vlaams Centrum voor Adoptie of Steunpunt Adoptie vzw). Indien de vraag
louter voor VAG bestemd is, wordt de oproeper uitgenodigd om een mail te sturen of om een bericht in te
spreken op de voicemail van de VAG-gsm.
Het secretariaat beluistert dagelijks deze berichten en neemt zo snel mogelijk contact op.
Het aantal telefoonoproepen in 2018 bleef quazi evenredig als in 2017
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Aantal telefoons 2013-2014-2015-2016-2017-2018
2013
Totaal
50
Info omtrent adoptieprocedure 35
nazorg
6
Ledeninfo
5
Pers
2
andere
2

2014
65
32
8
7
3
15

2015
63
26
13
8
4
12

2016
43
17
11
4
2
9

2017
38
14
14
3
2
5

2018
40
11
16
2
4
7

-

De vragen omtrent informatie van de adoptieprocedure werden kort beantwoord. Voor uitgebreide en
specifieke info werd doorverwezen naar de website van Kind en Gezin of geadviseerd telefonisch
contact met het Vlaams Centrum voor Adoptie op te nemen of indien het vragen betrof rond de
voorbereidingscursus werd er doorverwezen naar Steunpunt Adoptie vzw

-

De vragen omtrent nazorg werden beluisterd en in de mate van het mogelijke kort beantwoord. Indien
nodig werd doorverwezen naar het Vlaams Centrum voor Adoptie (bv. inzage dossier geadopteerden) of
naar Steunpunt Adoptie vzw voor overige professionele hulp (zowel voor geadopteerden als
adoptiegezinnen) of naar de VAG-contactpersonen, de betreffende adoptiediensten of instanties

-

De vragen van de pers werden beantwoord

-

De infovragen van de leden werden beantwoord

-

De andere vragen en oproepen (studenten, communicatie rond vormingsavonden, rond de Dag van de
Adoptie, leden die iets willen melden in het kader van belangenbehartiging … ) werden beantwoord en
afgehandeld

Het aantal mails kende een beduidende daling in 2018.
Aantal mails 2013-2014-2015-2016-2017-2018

Totaal
Info omtrent adoptieprocedure
nazorg
pers
ledenmails
andere

2013
1298
201
31
4
751
311

2014
1486
193
43
9
596
645

2015
1786
281
79
12
612
784

2016
1794
193
58
10
623
910

2017
1513
181
67
9
570
686

2018
1166
143
44
5
421
553

Totaal aantal informatievragen omtrent de adoptieprocedure in 2018 (11 telefoons + 143 mails) : 154 (195 in 2017).
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Overzicht informatievragen
2013-2014-2015-2016-2017-2018
2013 : 236 informatievragen adoptieprocedure
2014 : 225 informatievragen adoptieprocedure
2015 : 307 informatievragen adoptieprocedure
2016 : 210 informatievragen adoptieprocedure
2017: 195 informatievragen adoptieprocedure
2018: 154 informatievragen adoptieprocedure

4.2.2 Opvoedingsondersteuning en doorverwijzing
Adoptiegezinnen ondersteunen is steeds een belangrijk doel van VAG vzw geweest. Ook in 2017 trachtte VAG
vzw hierin een rol te spelen waar nodig.
Door het wegvallen van professionele ondersteuning sedert 2013 (maatschappelijk assistentes, Steunpunt
Nazorg) moet het vrijwilligersteam zich in eerste instantie voornamelijk beperken tot het bieden van een
luisterend oor en het uitwisselen van ervaringen.
VAG wenst in haar hoedanigheid als signaalfunctie bovendien drempelverlagend op te treden.
VAG vzw is door haar ervaringsdeskundigheid zeer adoptie alert en helpt adoptieouders en geadopteerden graag
op weg in hun zoektocht naar de juiste hulpverlening. Wanneer er een specifieke vraag inzake nazorg bestaat of
noodzaak is aan begeleiding van het adoptiegezin op maat zal het secretariaat verkiezen om door te verwijzen
naar professionele instanties zoals het Vlaams Centrum voor Adoptie of Steunpunt Adoptie vzw.
Via mail wendden er zich ook 2018 toch nog steeds relatief veel (kandidaat-)adoptieouders en geadopteerden
met hun informatie –en hulpvraag tot VAG. VAG verleent eerstelijnshulp en verwijst daarna door naar de
professionele ondersteuning van VCA en Gezin en Steunpunt Adoptie; officiële instanties die volgens het
adoptiedecreet hiervoor verantwoordelijk zijn en gesubsidieerd worden.
De vraag naar psychologen die ervaring hebben rond adoptie blijft groot. Het is belangrijk voor mensen die een
hulpvraag hebben dat er ook referenties en ervaringen van anderen hierrond te vinden zijn. Vaak zoekt men ook
naar hulpverlening in eigen provincie. We merken bij VAG dat de professionele instanties hier vaak geen positief
antwoord op kunnen geven. Ook voor zoektochten naar biologische familie en rootsinfo lijkt het moeilijk te zijn
pasklare of bevredigende antwoorden te vinden/krijgen bij de professionele organisaties.
In de mate van het mogelijke baseert VAG zich op de ervaringen van de contactgezinnen die reeds in contact zijn
gekomen met adoptie gerelateerde hulpverlening of naar ervaringsdeskundigen die vaak meer specifieke
antwoorden kunnen verschaffen omtrent de gezochte informatie.
We vinden het belangrijk dat de mensen die aan VAG vzw een hulpvraag stellen het gevoel hebben gehoord te
zijn, dat we samen met hen naar oplossingen zoeken en liefst ook op zo kort mogelijke termijn. Dat betekent
dat we daarvoor soms meerdere keren contact hebben via telefoon of mail.
De nazorgvragen van adoptieouders hebben betrekking op allerhande onderwerpen: aanpassingsproblemen,
problemen op school, gedragsproblemen of hechtingsstoornissen, slaapproblemen, bedplassen, vervroegde
puberteit, vermoeden van FAS, vraag om doorverwijzing naar gepaste (adoptie gerelateerde) hulpverlening,
(zoektocht) biologische familie, tips verzorging huid & haar, omzetting naar volle adoptie, naamswijziging, lectuur
rond adoptieproblematiek, lectuur specifiek geschikt voor adoptiekinderen, praten over adoptie met je
adoptiekind, moeilijke relatie met adoptiegrootouders, adoptiekind en echtscheiding, … .
De meerderheid van de vragen van geadopteerden zijn rootsvragen, een gesprek met lotgenoten, vragen rond
inzage dossier of adoptie gerelateerde hulpverlening.

30

In 2018 ontvingen we in totaal 60 nazorgvragen (16 via telefoon, 44 via mail)

Overzicht nazorgvragen 2013-2015-2016-2017-2018
2013 : 37 nazorgvragen
2014 : 51 nazorgvragen
2015 : 92 nazorgvragen
2016 : 69 nazorgvragen
2017: 81 nazorgvragen
2018: 60 nazorgvragen

4.2.3 VAG-website, Facebook pagina en nieuwsbrief
De website van VAG wordt regelmatig aangevuld en up-to-date gehouden. Nieuwsfeiten, vormingsavonden,
nieuwe contactgezinnen, de nieuwste boekenlijsten, interessante links, enz… komen aan bod.
Er is tevens een speciale afgesloten ledenpagina voorzien. Hierop kunnen de VAG-jaarverslagen nagelezen
worden alsook verslagen van voorbije vormingsavonden indien deze beschikbaar zijn.
Via de VAG-website kan men digitaal inschrijven voor de provinciale vormingsavonden alsook voor de
Familiedag of de Dag van de Adoptie via een online inschrijvingsformulier.
Op de Facebookpagina wordt dezelfde info verspreid alsook interessante adoptie gerelateerde nieuwsjes, artikels
en actualiteit. Het aantal likes van de VAG-facebookpagina groeit elk jaar, van 170 likes bij de overname in 2013
tot meer dan 1500 likes eind 2018. VAG bereikt via deze vorm van sociale media veel geïnteresseerden.
Op regelmatige basis wordt een digitale nieuwsbrief rondgestuurd. Deze nieuwsbrief bevat vooral informatie
over het vormingsaanbod en de activiteiten van VAG vzw. Soms worden er ook oproepen verspreid via de
digitale nieuwsbrief, zoals de vraag naar nieuwe vrijwilligers.
4.3 Samenwerking met Steunpunt Adoptie vzw
Sedert 1/1/2013 werd het Steunpunt Nazorg, dat deel uitmaakte van VAG vzw, opgeheven en werd een nieuwe
vzw onder de naam Steunpunt Adoptie opgericht. De 3 professionele/betaalde krachten van VAG werden
overgeheveld naar deze nieuwe vzw Steunpunt Adoptie (samensmelting VAG, Steunpunt Nazorg Adoptie, VCOK
en Triobla - cfr. adoptiedecreet 2013). Het Steunpunt Adoptie vzw ontvangt vanaf dan als enige erkende vzw
inzake voorbereiding en nazorg in adoptie, een subsidie van de overheid hiervoor.
VAG zette op haar beurt haar werking voort als autonome erkende vrijwilligersorganisatie met een nieuwe Raad
van Bestuur bestaande uit een kleine gemotiveerde groep adoptieouders, inclusief voorzitter, secretaris en
penningmeester.
VAG verwijst door naar Steunpunt Adoptie vzw voor vragen rond voorbereiding en indien er nood is aan
professionele nazorg. Zij doet eveneens beroep op de educatieve medewerkers van Steunpunt Adoptie voor het
brengen van lezingen of moderator tijdens een aantal van de vormingsavonden. In 2018 was dit het geval voor 1
van de 3 provinciale vormingsavonden (thema: het puberbrein).
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Verder vroeg VAG vzw aan Steunpunt Adoptie vzw om in 2018 3 A-teens dagen te organiseren in 3 verschillende
provincies. Steunpunt Adoptie stond in voor de organisatie en de logistieke ondersteuning hiervan, VAG
promootte de A-teens dagen via al haar kanalen. De A-teens dagen met als doelgroep adoptietieners tussen 10
en 18 jaar kenden daardoor alle drie een succesvol verloop!
Steunpunt Adoptie verzorgt sinds september 2015 ook een vaste rubriek ‘nazorg’ voor het VAG-magazine onder
de naam : Steunpunt Adoptie informeert. De onderwerpen die aan bod komen worden in overleg met het
redactieteam en de educatieve medewerkers van Steunpunt Adoptie bepaald.
Steunpunt Adoptie vzw op haar beurt doet regelmatig beroep op VAG vzw voor het verspreiden van informatie
aangaande hun eigen vormingsmomenten. VAG vzw verspreidt deze informatie via website, nieuwsbrief,
Facebook pagina en/of tijdschrift.
VAG vzw is tevens een bekend klankbord in Vlaanderens’ adoptielandschap waarbij Steunpunt Adoptie vzw
tijdens regelmatige overlegmomenten haar oor te luisteren legt. De laagdrempeligheid van VAG vzw zorgt ervoor
dat Steunpunt Adoptie vzw op deze manier feedback krijgt over wat er leeft en speelt bij de Vlaamse
adoptiegezinnen. Het oorspronkelijk doel was hierover te communiceren tijdens een structureel overleg tussen
VAG vzw en Steunpunt Adoptie vzw, dat minimum 2x/jaar plaats zou vinden. In 2018 werd VAG vzw niet
uitgenodigd voor een overleg door Steunpunt Adoptie vzw.
4.4 Belangenbehartiging
VAG probeert, vanuit de taak belangenbehartiging van adoptiegezinnen, op beleidsvlak de spreekbuis naar de
pers, de media en de overheid toe te zijn. De ervaring leert ons dat dit als vrijwilligersorganisatie niet gemakkelijk
is om te realiseren gezien er in bepaalde situaties zeer snel gereageerd dient te worden en dit in realiteit vaak
niet haalbaar is voor vrijwilligers om bv. de pers onmiddellijk te woord te staan.
De voorbije jaren kon er vaak wegens andere prioriteiten (het organiseren van het vormings –en
activiteitenprogramma, het tijdschrift, … ) soms maar minimaal aan belangenbehartiging gewerkt worden, toch
speelden we steeds kort op de bal indien nodig!
We zijn van mening dat we met het in stand houden van het bestaan van VAG als onafhankelijke vereniging
tenminste als belangenbehartiger op de kaart blijven staan. Daarbij proberen we steeds de vinger aan de pols te
houden en bij belangrijke gebeurtenissen in adoptieland onze stem te laten horen.
Een overzicht:
2013:

heroriëntatie van het nieuwe VAG-team; prioriteit VAG laten verder bestaan, als belangenbehartiger

2014:

online petitie voor de gelijkschakeling van het adoptieverlof met het moederschapsverlof, gekoppeld aan
perstekst en media-aandacht Dag van de Adoptie

2015:

opvolging petitie en wetsvoorstellen gelijkschakeling adoptieverlof met het moederschapsverlof

2016:
-

organiseren van een debatavond (in samenwerking met Steunpunt Adoptie vzw) naar aanleiding van de
opschorting van de adoptiekanalen Ethiopië en Oeganda. De adoptiediensten, VCA en FCA werden
uitgenodigd en er namen een 70-tal kandidaat(adoptieouders) deel
bezoek aan de politieke partijen naar aanleiding van de conceptnota ingediend door CD&V inzake een
voorstel tot wijziging van de regelgeving voor interlandelijke adoptie/aanpassing van het adoptiedecreet
deelname als spreker tijdens 1 van de hoorzittingen in het Vlaams Parlement
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2017:
2018:

zoeken naar nieuwe kandidaten voor de nieuwe samenstelling van het Raadgevend Comité
- advies geven aan de vertegenwoordigers voor VAG van het Raadgevend Comité, omtrent de
onderwerpen op de agenda van de vergaderingen
- uitsturen van een perstekst rond de Dag van de Adoptie met daarin aandacht voor het al dan niet
gunstig effect van 25 jaar Haags Verdrag op het adoptielandschap
- voorbereiding van de hoorzitting in januari 2019, rond het invoeren van gewone adoptie in het
jeugdhulptraject
- opstart van een nieuw project ‘adoptieschoolkoffers’, te realiseren in 2019

De (kandidaat-)adoptiegezinnen en/of geadopteerden nemen op regelmatige basis contact op met VAG om
welbepaalde klachten te formuleren. Het VAG-team neemt deze thema’s op en signaleert ze naar de bevoegde
instanties (VCA en/of Steunpunt Adoptie vzw).
Verder probeert VAG de maatschappij te sensibiliseren en aandacht te schenken aan alle facetten van adoptie
zodat er een realistisch beeld wordt geschept naar de buitenwereld toe. Zo proberen we de belangen van alle
partijen van de adoptiedriehoek te verdedigen op een respectvolle manier.
4.5 Publicatie VAG-magazine 2018
Sinds 2013 werd het VAG-tijdschrift werd in een nieuw jasje gestoken (overeenkomstig nieuwe huisstijl en nieuw
logo anno 2013). Er werd gekozen voor een 3-maandelijkse uitgave in full color met de naam VAG-magazine.
In 2018 verschenen er alzo 4 edities van het VAG-magazine.
Het magazine bevat o.a. de volgende rubrieken:
-

Editoriaal
Aankomsten adoptiekinderen
VAG-jaarprogramma met vormings –en activiteitenkalender
Actualiteit in de vorm van krantenartikels of overname artikels overige geschreven pers
Verslagen vormingsavonden en activiteiten VAG
Ervaringsverhalen (kandidaat)adoptieouders, geadopteerden, …
Rootsverhalen adoptieouders, geadopteerden, …
Uit het leven gegrepen
Geadopteerde aan het woord
Interviews
Gezocht/oproep
Nazorgrubriek Steunpunt Adoptie informeert
VCA en VCA actua
Rubriek Ontwikkelingsproject in de kijker
Opvoedingstips
Boek/filmbesprekingen
Boekenlijst
Contactgezinnen
Nuttige adressen
…
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In 2018 werden de tijdschriften 4 maal voorbereid en verwerkt.
Tijdschrift maart ’18
Tijdschrift juni ’18
Tijdschrift september ’18
Tijdschrift december ’18

55e jaargang
55e jaargang
55e jaargang
56e jaargang

uitgave maa-apr-mei
uitgave jun-jul-aug
uitgave sep-okt-nov
uitgave dec-jan-feb

oplage
oplage
oplage
oplage

600
600
600
650

Het aantal blz. per editie bedroegen respectievelijk 40, 52, 48 en 56 bladzijden (incl. cover).
Een redactieteam onder leiding van de secretaris staat in voor de inhoud van het tijdschrift.
Het redactieteam bestond in 2018 uit de volgende vrijwilligers: Laetitia Lebbe, Tamara Malfroid, Greet Pauwels,
Annelies Van Boven, Erik Verhoeven en een 3-tal losse medewerkers/vrijwilligers. Tamara Malfroid trok zich
helaas in het najaar van 2018 terug uit het redactieteam.
Vrijwilligster en grafisch ontwerpster Annelies De Smet is verantwoordelijk voor de lay-out.
Het redactieteam verdeelt de taken, volgt de actualiteit, schrijft en verzamelt artikels. De grafisch ontwerpster
verwerkt deze informatie in een levendige lay-out.
Ook de provinciale vrijwilligers van VAG worden gevraagd boekbesprekingen of als verslagen van VAGactiviteiten of vormingsavonden in te sturen.
Er wordt beroep gedaan op externe schrijvers voor verschillende rubrieken zoals ‘geadopteerde aan het woord’,
‘uit het leven gegrepen’, spontane inzendingen, enz..
Ook aan de stem van de geadopteerde wordt er veel aandacht besteed, d.m.v. ervaringsverhalen, interviews enz.
Ook worden op regelmatige basis artikels uitgewisseld met adoptietijdschriften uit Nederland, zoals bv. het
adoptiemagazine van de Nederlandse adoptievereniging Lava ; LAVAContact, Wereldkinderen, en het nazorgteam
van Basic Trust of uit de Vlaamse pers.
Het VAG-magazine is zeer geliefd bij zowel de VAG-leden als bij de verschillende diensten uit de adoptiesector,
pleegzorgsector en geïnteresseerde derden, dat blijkt uit de weerkerende lovende reacties die we blijvend via
verschillende kanalen ontvangen.
Het VAG-magazine is als het enige (papieren) adoptietijdschrift dan ook een unicum in Vlaanderen.
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Covers VAG-magazines 2018
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4.6 Boekenverkoop
In 2018 verkochten we in totaal 348 boeken (2017: 534 boeken).
We kochten 407 boeken aan (2017: 551 boeken).
Onze stock per 1 januari 2019 was 530 boeken (2018: stock 480 boeken).
In vergelijking met 2017 is de winst met ongeveer 13% gedaald.
Dit komt omdat we vorig jaar 200 boeken ineens aan dezelfde klant konden verkopen .
Aan onze reguliere klanten verkochten we dit jaar ongeveer 7% meer boeken.
In 2017 sloten we ook een overeenkomst met de Nederlandse firma ShopAdopt die boeken bij ons aankoopt aan
ledenprijs, de portkosten nemen zij voor hun rekening. Ook in 2018 zette deze overeenkomst zich verder en
plaatsten zij in de loop van het jaar 6 bestellingen voor in totaal een 30 tal boeken. (www.shopadopt.com ->
lekker lezen)
Dit jaar konden wij aan een uitzonderlijk lage prijs een lot van 86 exemplaren aankopen van het boek “Het
liefste kindje van de hele wereld“. Leden krijgen een gratis exemplaar indien ze meer dan vijf boeken ineens
kopen. Het boek zit ook in twee van de drie boekenpakketten.
Het voorbije jaar verkochten we ook twee boekenbonnen van 25,00 euro. Deze zijn ook in hetzelfde jaar nog
gebruikt.
Alhoewel de boekendienst meer een dienstverlenende functie heeft vooral naar de leden toe, kunnen wij toch
ieder jaar afsluiten met een (kleine) winst.
De meest verkochte boeken in 2018 waren:
121. Liefde maakt van ons familie
198. Van kwetsuur naar litteken
16. Wereldkind
62. Dit ben ik
106. Het eerste jaar na aankomst
123. Adoptie en kinderdagverblijf
151. Liefste kindje van de wereld
195. Shanti
48. Het grote dierenverhalenboek
61. Thuis in twee landen
116. Meer kinderen tegelijk adopteren
132. Adoptie en hechting
60. Encyclopedie van alle landen
76. Mijn nieuwe moeder en ik
112. Zelfbeeld en identiteit
114. Rootsreis op de basisschoolleeftijd
115. Onder-je-Kussen-kaartjes
197. Ballerinadroom

18 stuks
17 stuks
13 stuks
12 stuks
12 stuks
8 stuks
8 stuks
8 stuks
7 stuks
7 stuks
7 stuks
7 stuks
6 stuks
6 stuks
6 stuks
6 stuks
6 stuks
6 stuks

Voor het eerst zitten bij de meest verkochte boekjes zes verschillende Wan Brochures
In totaal werden er in het voorbije jaar 81 Wan brochures verkocht.
Blijkbaar worden deze brochures meer en meer gewaardeerd door onze leden.
Verder zijn ook kinderboeken veel gevraagd
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31 titels verdwenen in 2018 van de lijst wegens uitverkocht:
1
4
8
18
19
20
37
45
65
75
87
91
98
100
105
115
121
122
131
135
137
152
153
164
167
171
175
181
188
189
200

Kwetsbaar begin
Gehechtheid in beeld
De ontdekking van China
Wat heet geslaagd
Lance en lot
Het mysterie rond mijn moeder
In het belang van de kinderen
Jij tussen vele anderen
Gevonden
Geadopteerd
adoptie
Wie kan er mijn geliefde zijn
Ergens tussen China en de wereld
Voor de tweede keer adopteren
Op weg naar jou
Onder – je – kussen - kaartjes
Liefde maakt van ons familie
Wij horen bij elkaar
Tanden in een doosje
De adoptie : Qinaya
Opgehoepeld
Ethische dilemma bij zoektochten
Op zoek naar mij
Carmen
De adoptiemonologen
Het konijn dat in slaap wil vallen
Het olifantje dat in slaap wil vallen
Betam Konjo
Gekleurde identiteit
Het miskende kind in onszelf
Ze noemen me duivelskind

Er werden in 2018 opnieuw 22 nieuwe titels op de lijst bijgevoegd:
28
44
48
53
56
61
63
64
65
67
78
85
104
105
126

Aconchego
Inaya , brief aan mijn kind
Het grote dierenverhalenboek
Geen kind of een vreemd kind
Drie vrouwen
Thuis in twee landen
Waarom ras ertoe doet
Yanti
Dit ben ik 2.0
Yonas kwam met het vliegtuig
Bijzonder Konjo
Het verdriet van Sri -Lanka
Trauma en herstel bij adoptiekinderen
Op zoek naar Stella
Dappere Jongen

Carin Nibbering
Bleri Lleshi
Daniella De Luca
Heidje Martens
H.van der Vorst
M. Welsher
Afua Hirsch
Haryanti Frateur
M. Weustinck
R. Van Deelen
Marja Knegt
S. Van Rossen
A. VD Brink
G. Dendooven
Astrid Lammers

Het persoonlijk dagboek van een geadopteerde vrouw
Warme brief van een jonge vader aan zijn dochter
Mooi kinderboek over vriendschap, geboorte, adoptie
De moeilijke weg van onvruchtbaarheid naar adoptie
Kroniek over adoptie en gestolen vrouwenlevens
Geadopteerden over het contact met hun bio familie
De verholen waarheid over identiteit
Kinderboek over het leven van geadopteerde Yanti 9+
Werkboekje voor geadopteerde kinderen 11+
Kinderboekje over adoptie voor ouders en kind 4+
Het adoptieverhaal van onze kinderen Ethiopië
Adoptieverhaal en zoektocht Sri-Lanka
Wan boekje info en tips voor ouders
Het vervolg van “ Stella, Ster van de zee”
Het verhaal van een adoptie en rootsreis Ethiopië
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133
139
145
150
154
155
161

Zo stroom ik van je over
Terug naar het begin
Ver van de boom
Brieven aan Mama
Alleen maar toch samen
De onverklaarbare logica v mijn leven
Brown Magic Girl

Elke Mannink
C. Branshoek
Robin Benway
Anusja Croonen
S. Van Houtum
B. Alire Sàenz
Dalila Hermans

Biografische roman over binnenlandse adoptie
Een duik in je adoptie met een vergrootglas
Wat bepaald wie je bent ?
geadopteerde vrouw op zoek naar moeder & zichzelf
Het verhaal van een uit Polen geadopteerd meisje
Autobiografische roman over adoptie door homo
Kinderboek over aanvaarden van het anders zijn 7+

De VAG-boekendienst blijft steeds vernieuwen en zich inzetten om nieuwe leuke interessante adoptie
gerelateerde boeken aan de boekenlijst toe te voegen. De (nieuwe) boeken zijn gegeerd en veel gevraagd door de
leden.
Ook de VAG-boekendienst is een unicum in adoptieland Vlaanderen!

5. Raadgevend Comité
Het VCA heeft sinds 2013 een Raadgevend comité inzake Adoptie dat advies kan geven aan het VCA.
Bestuurslid/provinciaal verantwoordelijke van VAG Oost-Vlaanderen Katrijn Jansegers was van 2013 tot en met
2017 afgevaardigde van VAG voor het Raadgevend Comité.
In 2017 kreeg het Raadgevend Comité van het Vlaams Centrum voor Adoptie een nieuwe samenstelling, deze
werd benoemd op 27 oktober 2017 door de Vlaamse regering.
Het Raadgevend Comité heeft de opdracht om advies te verstrekken over alle aangelegenheden die van belang
zijn voor de taken van het VCA, in het bijzonder met betrekking tot belangrijke strategische veranderingen inzake
interlandelijke adoptie en de totstandkoming van opheffende, wijzigende en nieuwe Vlaamse regelgeving. Het
aantal leden in het Raadgevend Comité werd opgetrokken tot, -effectieve en plaatsvervangers samen-, 18
personen.
De effectieve leden zijn:
•
vier vertegenwoordigers van de adoptieouders en geadopteerden;
•
vier vertegenwoordigers van de voorzieningen die werkzaam zijn op de taakgebieden van het Vlaams
Centrum voor Adoptie;
•
een vertegenwoordiger van de werknemers van de voorzieningen;
•
zes onafhankelijke deskundigen;
•
de kinderrechten commissaris;
•
een afstandsouder;
•
een afgevaardigde van de unie van Nederlandstalige jeugdmagistraten.
De leven van het Raadgevend Comité worden benoemd voor 4 jaar.
In maart 2017 werd aan VAG gevraagd om nieuwe kandidaten (vertegenwoordigers adoptieouders) voor te
dragen om lid te worden van het Raadgevend Comité.
Na een intensieve zoektocht kon VAG de gevraagde 8 kandidaten voordragen: telkens 2 vrouwen en 2 mannen
mét plaatsvervangers die landelijk en interlandelijk geadopteerd hebben.
De door ons voorgedragen kandidaten die weerhouden zijn en in 2018 benoemd werden, zijn de volgende:
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•
•
•

Marleen Bloemen als lid: adoptieouder interlandelijke adoptie, meer dan 20 jaar actief bij VAG Limburg en
ex-voorzitter VAG nationaal van 2013 tot 2016
Annelies Van Boven als plaatsvervangend lid: adoptieouder landelijke en interlandelijke adoptie,
bestuurslid bij VAG Antwerpen en VAG nationaal
Lieven Vandendriessche als plaatsvervangend lid: holebi-adoptieouder interlandelijke adoptie en VAGvrijwilliger in de werkgroep belangenbehartiging

Nicole Vliegen wordt benoemd tot voorzitter van het raadgevend comité, met Inge Demol en Miranda N. Aerts als
ondervoorzitters.
Volgende vergaderingen van het raadgevend comité vonden plaats in 2018, Marleen Bloemen was telkens
aanwezig. VAG verschafte feedback op de agendapunten aan Marleen Bloemen ter ondersteuning.
31 januari – 16 maart – 8 mei en 5 december 2018
Meer nieuws over het Raadgevend comité, hun jaarverslagen, agenda’s, vergaderingen en adviezen, is hier terug
te vinden: https://www.kindengezin.be/adoptie/over-vca/het-vca-en-raadgevend-comite/

6. Overleg met Vlaams Centrum voor Adoptie
Er vond in 2018 geen overleg plaats met het Vlaams Centrum voor Adoptie.
Het VAG-jaarverslag 2018 met bijlagen werd zowel in papieren versie als digitaal overgemaakt aan de
adoptieambtenaar Ariane Vandenberghe, aan de heer Jan van Braeckel (stafmedewerker VCA - trefgroepen), aan
administrateur-generaal van Kind en Gezin Katrien Verhegge, alsook aan het kabinet van minister Vandeurzen
(bevoegde minister inzake adoptie).

7. VAG als trefgroep
De aanvraag van VAG vzw om als trefgroep erkend te worden werd in 2015 ontvankelijk verklaard. De erkenning
als trefgroep ging in vanaf augustus 2015 en is geldig voor 5 jaar.
De doelstelling van een trefgroep is om adoptanten en/of geadopteerden te ondersteunen en hun belangen te
onderkennen en te behartigen.
Als trefgroep maakt VAG vzw deel uit van de netwerken van diensten en projecten die een rol spelen in de
nazorg bij adoptie, heeft VAG vzw een rol in het opstellen van een visie over nazorg en wordt VAG vzw
daarvoor regelmatig geconsulteerd door VCA.
VAG vzw wordt betrokken bij het structureel overleg tussen alle betrokken partners uit het adoptiewerkveld dat
2-jaarlijks georganiseerd wordt door VCA (het Groot Adoptieoverleg). VAG vzw speelt daarbij een rol als
belangenbehartiger voor (kandidaat-)adoptieouders en geadopteerden, bij de nazorg bij adoptie en bij het
inzagerecht.
Aan de erkenning is geen subsidie verbonden.
Als afgevaardigden zijn 2 adoptieouders en 2 geadopteerden (tevens bestuursleden van VAG vzw) aangesteld
door de Raad van Bestuur van VAG vzw.
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22 maart 2013 Besluit Vlaamse Regering inzake bemiddeling interlandelijke adoptie
HOOFDSTUK 6 Erkenning van de trefgroepen
Art. 46.
Kind en Gezin erkent trefgroepen voor een hernieuwbare periode van vijf jaar, volgens de procedures, vermeld in hoofdstuk 8.
Om erkend te worden voldoet de trefgroep aan de voorwaarden, vermeld in artikel 22 van het decreet van 20 januari 2012 en aan de
volgende voorwaarden :
1° ondersteuning en belangenbehartiging van adoptanten of geadopteerden als voornaamste activiteit hebben en op dat vlak een
regelmatige werking aantonen;
2° een ledenbestand van minimaal dertig adoptanten of geadopteerden hebben;
3° openstaan voor alle adoptanten of geadopteerden.
Art. 47.
Om erkend te blijven of opnieuw erkend te worden, moet de trefgroep :
1° voldoen aan de voorwaarden, vermeld in artikel 46, tweede lid;
2° jaarlijks, uiterlijk op 31 maart, een jaarverslag bezorgen aan het Vlaams Centrum voor Adoptie. Het jaarverslag bevat :
a) een overzicht van de gerealiseerde ondersteuning en belangenbehartiging;
b) de samenstelling van de beheersorganen;
c) een ledenlijst van de vereniging.

Zoals de jaarlijkse vereisten stellen om als trefgroep erkend te blijven, maakte de secretaris de nodige
documenten (jaarverslag en ledenlijst) over aan het VCA, met name aan de adoptieambtenaar en de heer Jan Van
Braeckel (stafmedewerker VCA), op 23/03/2018 (zowel in digitale als papieren versie).
7.1 Groot Adoptieoverleg
VAG vzw werd als trefgroep uitgenodigd op het Groot Adoptieoverleg georganiseerd door en bij het Vlaams
Centrum voor Adoptie te Brussel op 29/03 en 7/11/2018.
Greet Pauwels en Benoit Vermeerbergen waren aanwezig op 29 maart 2018
AGENDAPUNTEN
VOORMIDDAG







Goedkeuring verslag 20 april 2017
Aftoetsen van de ideëen over de rechtspositie van kandidaten bij sluiting van een kanaal. ( in voorbereiding van
een besluit ter uitvoering van het nieuwe decreet interlandelijke)
Verschillende kanalen in één land
(de vroegere vuistregel van één dienst per land werd verlaten; in de regelgeving is geen basis daarvoor. Aanvragen
voor opening van kanalen door twee diensten in één land geven wel opmerkingen van de kant van de diensten.
Zijn daar afspraken over mogelijk of nodig?
regelgeving over nazorg (Wat moet wijzigen in de regelgeving om een invulling van de gewenste nazorg mogelijk
te maken)

NAMIDDAG


Eventueel kan de tijd en zaal in de namiddag gebruikt worden om verder te gaan over nazorg.

Benoit Vermeerbergen was aanwezig op 7 november 2018
PROGRAMMA
Een vorming van ISS, gegeven door Mia Dambach en Juliette Duchesne.
In de voormiddag zal er een workshop rond het subsidiariteitsbeginsel gegeven worden en in de namiddag wordt er
gewerkt rond de samenstelling van het kinddossier.
Telkens aangevuld met praktische oefeningen en ruimte voor praktijkervaringen.
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9.30-10: onthaal met koffie
10-12: workshop 1: subsidiariteit
12-13: broodjeslunch
13-16.30: workshop 2 : kinddossier

8. Lidgeld 2018
Het lidgeld van VAG vzw bedroeg in 2018 opnieuw 25 euro. Het lidgeld dient jaarlijks vernieuwd te worden in
januari.
Leden die in de loop van het jaar lid worden krijgen steeds de reeds verschenen VAG-magazines van het
voorbije jaar toegestuurd ter compensatie van de niet-genoten maanden lidmaatschap.
Naar aanleiding van de Dag van de Adoptie deden we een actie. Iedereen die op of na 21 oktober 2018 lid werd,
kreeg ineens het lidmaatschap voor 2019 erbij.
Voor deze 25 euro krijgt elk VAG-lid :
-

4 papieren full color VAG-magazines
Digitale nieuwsbrieven
Toegang tot de ledenpagina op de VAG-website
Korting op de toegang vormingsavonden, provinciale en nationale activiteiten
Korting op de aankoop van boeken bij de VAG-boekendienst

Leden die meer dan 25 euro betalen zijn steunend lid. Zij kregen hiervoor samen met hun lidkaart een
bedankbriefje meegestuurd. In 2018 telden we 22 steunende leden (28 in 2017) die VAG vzw een extra financiële
bijdrage gunden van in totaal 366 euro (297 euro in 2017).

9. Ledenaantal 2018
Het ledenaantal per 31/12/2018 bedroeg: 562 leden
Aantal leden per provincie
VAG Antwerpen
VAG Oost-Vlaanderen
VAG Vlaams-Brabant
VAG Limburg
VAG West-Vlaanderen
Wallonië & buitenland
Totaal

2013
137
107
109
84
86
1
529

2014
157
133
122
96
85
1
594

2015
154
126
118
95
80
1
574

2016
136
119
113
87
75
1
531

2017
132
116
115
89
81
1
534

2018
137
127
116
91
89
2
562

50 leden verkozen hun lidmaatschap voor 2018 niet te verlengen (52 in 2017).
Enkele redenen die werden aangehaald: stopzetting procedure wegens negatief advies DMO, stopzetting
procedure wegens ziekte, zwangerschap, stopzetting procedure wegens pleegzorg ipv adoptie, stopzetting
wegens niet-verlenging vonnis, stopzetting lidmaatschap wegens financiële bijdrage sponsorkind in land van
herkomst, echtscheiding, geen interesse/behoefte meer om VAG-vrijwilliger te zijn, geen interesse meer in het
adoptiegebeuren wegens leeftijd kinderen, geen link meer met adoptie(sector), … .
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We verwelkomden daarentegen wel 78 nieuwe leden (55 in 2017) waardoor het ledenaantal in 2018 toch een
mooie stijging kent.

Overzicht aantal leden 2013-2018
Aantal leden 2013:
Aantal leden 2014:
Aantal leden 2015:
Aantal leden 2016:
Aantal leden 2017:
Aantal leden 2018:

Bijlagen:

529
594
574
531
534
562

***

Bijlage 1: VAG-folder algemeen
Bijlage 2: VAG-boekenlijst
Bijlage 3: artikel VAG-magazine 12/2018 VAG-contactpersonen
Bijlage 4: artikel VAG-magazine 3/2018 VAG-vrijwilligerswerking
Bijlage 5: programma VAG-vrijwilligers contactdag Huizingen
Bijlage 6: overzicht VAG-activiteiten 2018 met aanwezigheidsaantallen
Bijlage 7: samenvatting evaluaties VAG-vormingsavonden 2018
Bijlage 8: programma Dag van de Adoptie Technopolis Mechelen
Bijlage 9: artikel VAG-magazine 12/2018 verslag & perstekst Dag van de Adoptie Technopolis Mechelen
Bijlage 10: brochure VAG-jaarprogramma 2018
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→→ Je bent ook van harte welkom om actief mee te werken aan een
open adoptielandschap. Neem gerust contact op met het VAG-
secretariaat via mail naar info@adoptievlaanderen.be. Telefonisch
kan je het VAG-secretariaat bereiken op zaterdagvoormiddag van
9-12u, tel. (0479) 555 568.

→→ Je kan op de hoogte blijven van de VAG-activiteiten en vormings
avonden via de website www.adoptievlaanderen.be of de face
bookpagina van de Vereniging voor Adoptiekind en Gezin vzw

→→ Je kan lid worden van VAG vzw door registratie op de website
www.adoptievlaanderen.be (zie ‘lid worden’). Je ontvangt dan
via mail automatisch een uitnodiging om jouw jaarlijks lidgeld
te betalen. VAG-leden ontvangen een digitale nieuwsbrief en het
driemaandelijks VAG magazine, krijgen korting op de vormings
avonden en andere activiteiten en projecten van VAG, alsook op de
door VAG verkochte boeken.

VAG vzw

Vereniging voor Adoptiekind en Gezin vzw

www.facebook.com/pages/
vereniging-voor-Adoptiekind-en-Gezin-vzw

Vind ons op facebook

info@adoptievlaanderen.be
www.adoptievlaanderen.be

Telefoonpermanentie:
Zaterdag van 9-12u

Secretariaat:
Herestraat 37 te 3721 Kortessem
Tel. (0479) 555 658

Maatschappelijke zetel:
Beemdenlaan 23/14 te 2550 Kontich

VAG boekendienst beschikt over een ruim aanbod adoptie
gerelateerde boeken. Leden van VAG genieten van een korting
van 10, 25 of 40%. Een volledige boekenlijst is te vinden op de
website www.adoptievlaanderen.be

Familie Quintens, Kievitstraat 28 te Oostende
vag.boeken@telenet.be
tel. (059) 436 624

VAG boekendienst

Vereniging voor Adoptiekind en Gezin vzw

Erkende vrijwilligersorganisatie

Vereniging voor
Adoptiekind en Gezin vzw

De vereniging wil de belangen van adoptiegezinnen en geadopteerden
behartigen door:
→→ een ontmoetingsplaats te creëren waar ze ervaringen kunnen delen
en kunnen leren van elkaar
→→ aan de overheid en professionele organisaties te signaleren wat
leeft bij adoptiegezinnen, wat kan veranderen of verbeteren
→→ informatie en vorming aan te bieden
→→ alle adoptiebetrokkenen en de maatschappij te sensibiliseren om
adoptiegezinnen en geadopteerden positief te benaderen en con
structief te helpen

Op termijn wil VAG in elke provincie een jongerenwerking uitbouwen,
waarbij adoptiejongeren elkaar kunnen ontmoeten en steunen.
De ervaring leert dat ook zij er nood aan hebben met bondgenoten
ervaringen uit te wisselen.

VAG hoopt in de toekomst ook de geadopteerden zelf meer te
betrekken en vergeet de geboorteouder niet als volwaardig lid van
de adoptiedriehoek.

VAG is ervan overtuigd dat adoptiebetrokkenen samen sterker staan
om het adoptiegezin in de brede zin begripvol op te vangen en te
ondersteunen. VAG wil iets waardevols betekenen voor de adoptie
gezinnen in Vlaanderen.

→→ Aanbieden van een website met actuele adoptiegerelateerde
informatie
→→ Aanbieden van een digitale nieuwsbrief voor de leden
→→ Publiceren van een driemaandelijks adoptietijdschrift
→→ Organiseren van (regionale) informatie- en vormingsavonden
→→ Organiseren van een jaarlijkse Familiedag of Dag van de Adoptie
met aandacht voor ontmoeting en vorming
→→ Verkopen van adoptiegerelateerde boeken via de VAG boekendienst
→→ Werken met contactgezinnen die vanuit eigen ervaring vertellen
wat het betekent om adoptiegezin te zijn
→→ Aanbieden van telefoonpermanentie waar (kandidaat-)adoptieou
ders, geadopteerden en adoptiebetrokkenen terecht kunnen met
vragen, bedenkingen, …
→→ Gericht doorverwijzen van adoptieouders en geadopteerden die
meer hulp en ondersteuning nodig hebben
→→ Samenwerken en overleggen met andere adoptiegerelateerde
organisaties en overheid
→→ Feedback geven aan pers en overheid

VAG is een vrijwilligersorganisatie van en voor geadopteerden en adop
tieouders. De belangen van het adoptiekind staan centraal in de onder
steuning van (kandidaat-)adoptiegezinnen, waarbij het Haags Adoptie
verdrag als basis wordt erkend.
VAG legt de volgende accenten:
→→ verdedigen van de belangen van het adoptiegezin in de maatschappij
en de adoptiewereld
→→ verbeteren van de maatschappelijke perceptie rond adoptie vanuit
een opbouwende benadering
→→ toegankelijk zijn voor alle (kandidaat-)adoptieouders en geadop
teerden om hun verhaal te doen, steun te vragen,... door:
-	 een laagdrempelige, transparante en bereikbare werking aan te
bieden
-	 een luisterende houding aan te nemen gekenmerkt door respect
en openheid
-	 ondersteuning te bieden vanuit eigen ervaringen
-	 niet gebonden te zijn aan een politieke partij, professionele- of
overheidsorganisatie

Wat wil VAG bereiken?

Hoe wil VAG dit realiseren?

Waarvoor staat VAG?

Al meer dan 25 jaar ijvert de vzw Vereniging voor Adoptiekind en Gezin voor open informatieverschaffing,
een eerlijke voorbereiding van kandidaat-adoptieouders en professionele nazorg voor adoptiegezinnen.
VAG is een onafhankelijke belangenvereniging die zo neutraal mogelijk probeert haar rol te spelen in
diverse adoptiesituaties.

BOEKENLIJST VOLGENS ONDERWERP
Adoptie , daar lees je over…
K i n d e r b o e k j e s

o v e r

a d o p t i e

4 +

5 +

6 +

auteur

versie 22 jan 2019
niet-lid
(euro)

titel

22

Marianne krijgt een broertje

Nicky Clijsen

Kinderboekje over binnenlandse adoptie 6+

11,25

12,50

27

De eerste schooldag van Milan

Kathleen Amant

Kinderboekje over een bruin jongetje 4+

11,65

12,95

33

Wille wete , Wereldkinderen

Ollivier - Lindenhuizen

Kinderboek over kinderen in de wereld 4+

14,35

15,95

40

Jan en vod

Joosten -Verrept

Kinderboekje over adoptie 4+

8,70

9,70

48

Het grote dierenverhalenboek

Daniela De Luca

Kinderboek over trouw, geboorte, adoptie, 5+

15,75

17,50

50

Een zusje uit Korea *

Bep Straatsma

Kinderboekje over adoptie 5+

3,75

4,95

52

Raar is zo gek nog niet

E. Kant – M. Hardick

Leuk boekje over “anders” zijn 6+

13,45

14,95

54

De olifant die niet wist of hij verdwaalt was

T. Nondh Jansen

Adoptie fotoprentenboek over verdwalen 4+

13,45

14,95

55

Sammy krijgt pleegouders

K. Janssen, E. Geyskens

Kinderboek over pleegzorg 4+

13,45

14,95

58

Kroepoek en saté *

L. Schippers

Kinderboek over kinderen in andere landen 4+

11,25

15,00

67

Yonas kwam met het vliegtuig

Regien van Deelen

Kinderboekje over de adoptie van Yonas 4+

12,60

14,00

74

Patja, de gevlekte Panda

Martine Delfos

Kinderboek adoptie en pleegzorg 4+

11,65

12,95

76

Mijn nieuwe moeder en ik

Renata Galindo

Kinderboek over poes die hondje adopteert 4+

13,45

14,95

84

Wat een ei !

Sally Grindley

Kinderboekje warme moeder-kind relatie 4+

13,50

14,95

90

De Buidelbaby

T. Schamp – E. Brami

Kinderboek over adoptie , kinderwens 6+

11,25

12,50

94

Prik in je bil

Gonneke Huizing

Kinderboekje over adoptie China 6+

9,90

11,00

96

Een kind… wat is dat?

Beatrice Alemagna

Kinderboekje over alle soorten kinderen 6+

13,95

15,50

* lid -25% ** lid -40% *** nieuw

onderwerp

lid
(euro)

Nr.

97

We see the moon (boek+klevers) *

Carrie Kitze

Engelstalig kinderboekje over adoptie 4+

13,15

17,50

117

Dat komt er nou van…

I. en D. Schubert

Kinderboek over adoptie 4+

12,60

13,95

120

When you were born in Vietnam *

Therese Bartlett

Fotoboek vr adoptiekinderen uit Vietnam 6+

14,95

19,95

127

When you were born in Korea **

Brian Boyd

Fotoboek voor geadopteerden uit Korea 6+

11,95

19,95

146

Every Year on your Birthday *

R. Lewis – J. Dyer

Engelstalig kinderboekje over adoptie 6+

11,95

15,95

151

Het liefste kindje van de wereld

Linda Libe

Kinderboekje over adoptie 4+

156

Mama is geadopteerd

Vilja Machielsen

Kinderboekje Nurah en het duivenbaby’tje 4+

162

Het liefste kindje van China

Linda Libe

Kinderboekje over adoptie 4+

172

Happy Nest

Bonnema

Stripboek over adoptie 10+

179

Mila wil naar school

Judith Koppens

Kinderboekje over een bruin meisje 3+

11,65

12,95

184

Zo vieren wij feest

Mack

Hoe kinderen feesten in andere landen 5+

16,15

17,95

185

Siebe en Sim broertjes voor altijd

M. Moree- Schipper

Kinderboek over adoptie 6+

6,75

7,50

192

Verrassing

Niki Daly

Kinderboek waarin liefde centraal staat 4+

14,30

15,90

195

Shanti

K. Van Kuyk

Kinderboek over babyweesolifantje met CD 4+

22,50

25,00

197

Ballerina Droom

M&E DePrince

Kinderboek over een waargebeurd verhaal 4+

10,35

11,50

8,95

11,95

K i n d e r b o e k j e s
3

Vader in de verte*

o v e r

a d o p t i e

7 +

8 +

1 0 +

9,85

10,95

15,05

16,70

9,85

10,95

12,55

13,95

1 2 +

L. Minkman

Jeugdroman over adoptie 10+

6

Terug naar waar ik geboren ben

Yanina Verplancke

Rootsreis naar China van Yanina 10+

15

Bruine Suyker

Isolde Wiebenga

Kinderboek over adoptie uit Ethiopië 10+

32

Goudvulkaan *

Cisca Baar

Jeugdboek over adoptie 10+

35

De vlucht van de kraanvogel

Danny De Vos

Spannende rootstocht onverwacht einde 7+

43

Roots

Eeuwoud Koolmees

jeugdboek over adoptie en roots 12+

12,50

13,90

60

Kinderencyclopedie van alle landen

Dubois-Hilden-Price

Informatie over alle landen van de wereld 10+

17,95

19,95

62

Dit ben ik

M. Weustink

Werkboekje voor geadopteerde kinderen 7+

16,15

17,95

64

Yanti

H. Frateur

Over de reis van haar leven 9+

11,65

12,95

65

Dit ben ik 2.00

M. Weustink

Werkboekje voor geadopteerde kinderen 11+

17,15

18,95

70

Hoe Wouter Wouter werd boek + cd *

Vansteenkiste B.

Kinderboek over adoptie + CD 8+

6,00

8,00

71

Laat me niet stikken **

Ruben Prins

Jeugdboek over adoptie 10+

8,95

14,95
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Nr.

titel

102

Stella, ster van de zee

Gerda Dendooven

auteur

Kinderboek over vluchtelingenkinderen 10+

14,40

15,95

105

Op zoek naar Stella

Gerda Dendooven

Kinderboek vervolg Stella ster van de zee 10+

14,40

15,95

134

Hallo, Wie ben jij ? ik ben Pjotr

Peter Bresser

Kinderboekje over geadopteerd jongetje 10+

13,50

14,95

136

De adoptie 2 : La Garua

Zidrou en Monin

Prachtig getekend stripboek over adoptie 10+

17,95

19,95

148

Mei-Lan en het geheim van snackbar

Jacques Vriens

Kinderboek over adoptie 8+

12,60

13,95

159

Liljana *

Luc Descamps

Jeugdroman over adoptie 12+

9,75

12,95

161

Brown Girl Magic

Dalilla Hermans

Kinderboek over anders zijn 7+

14,40

15,95

169

Hier woon ik ***

N. Selles-ten Brinke

Samenleesboek over pleegzorg 7+

8,55

9,50

170

Tadijas?

Ine Andreoli

Kinderboek over Ethiopië 10+

15,20

16,90

Mariëtte Middelbeek

Pakkende roman over adoptie en roots

13,50

17,95

* lid -25% ** lid -40% *** nieuw

R o m a n s

o v e r

onderwerp

lid

niet-lid

a d o p t i e

2

Moederhart *

10

Lianne *

Avalon Thenu

Realistische roman over adoptie

12,95

17,30

13

Moede(r) loos *

Julia Hart

Autobiografische roman over zoektocht

17,50

23,35

46

Back to Amsterdam *

Petra Cremers

Spannende roman over adoptie en roots

7,60

10,10

47

Zondagskind *

Meredith Efken

Roman over adoptie uit China

16,50

21,95

49

Dansen op blote voeten *

N. Derycker

Roman over adoptie en roots (India)

11,95

15,95

51

Bodemloos *

Loes den Hollander

Literaire thriller over familiebanden

13,45

17,95

56

Drie vrouwen

Henk van der Vorst

Adoptie kroniek van gestolen vrouwenlevens

17,95

19,95

57

Wat ik je nooit kon vertellen

Lies Ameeuw

Adoptieverhaal over zoektocht in India

17,95

19,95

68

Insulinde’s dochter **

M. Obermayer

Roman over afstand en adoptie

9,95

16,50

92

Een tweede leven *

Dermot Bolger

Roman over adoptie en zoektocht

16,95

22,60

133

Zo stroom ik van je over

Elke Mannink

Autobiografische roman binnenlandse adoptie

16,65

18,50

145

Ver van de boom

Robin Benway

Wat bepaald wie je bent , jeugdroman

14,40

16,00

149

De hemel is van zout *

Mance ter Andere

Roman over adoptie en identiteit

12,70

16,95

155

De onverklaarbare logica v/m leven

B. Alire Sàenz

Poëtische roman over adoptie (Homo) en roots

17,95

19,95

W a a r g e b e u r d e

v e r h a l e n

o v e r

a d o p t i e

1

Farskies***

Kyki Vermaire

Over Roots en interlandelijke adoptie

17,95

19,95

9

Enkele reis naar huis *

Anette Muller

Adoptieverhaal 2 kinderen uit China

10,50

13,95

12

Dansen in een prinsessenjurk*

Mildred Zijlstra

Zoektocht naar onbereikbare prinselijke vader

13,50

17,95

14

Waarom China mij 2 dochters schonk *

Martijn Roessingh

Bevolkingsbeleid en adoptie in China

14,95

19,95

21

Terug naar de bron *

Lu See LEE

Opgroeien in verschillende culturen

13,50

17,95

24

Groene koffie *

Maartje Pierhagen

Colombia, het land van mijn adoptiebroer

19,50

25,95

26

Bloem v China, Dochter in Nederland*

Inge Andersson

Het adoptieverhaal van Hua uit China

13,50

17,95

28

Aconchego***

Carin Nibbering

Dagboek van een geadopteerde

17,95

19,95

30

Als de schreeuw van een Pauw**

Jetty Beenen

Reisverslag adoptie India

4,15

6,95

31

De hoge golf en de rode bloem*

Marc Rombaut

Adoptiedagboek van vader (China)

13,45

17,95

34

Mijn reis naar Manu *

Fannie Debussche

Het verhaal van een adoptiemoeder

11,25

14,95

36

Het kind of de cameraman*

B.J. Buitendijk

Het levensverhaal van een adoptievader

15,95

21,30

41

Gekleurd door Brazilië *

Ilona Lammertink

Een waar gebeurd adoptieverhaal

22,50

29,95

59

Adopteren volgens Murphy

R. van Markus

Het verhaal van een adoptievader

13,50

14,95

61

Thuis in twee landen

M. Welscher

Geadopteerden en contact biologische familie

17,05

18,95

66

Mijn lange weg naar huis *

Saroo Brierley

Ik was vijf toen ik verdwaald raakte (lion)

14,95

19,95

72

Dochters van ver *

Dido Michielsen

Belevenissen van een adoptiemoeder

12,75

16,95

73

Braziliaans Goud *

N. Posthumus-Meyes

Adoptie van een kind met Down

14,25

18,95

77

Geadopteerd zonder identiteit

Steven Sonneveld

Het verhaal achter mijn adoptie

17,05

18,95

78

Bijzonder konjo

Marja Knegt

adoptieverhaal van onze kinderen (Ethiopië)

16,15

17,95

Versie 22 jan 2019

VAG boekenlijst - blz. 2/4

BOEKENLIJST VOLGENS ONDERWERP
Adoptie , daar lees je over…
Nr.

titel

auteur

onderwerp

lid

79

Hallo lieverd

Kim van Schie

Spannend vertederend en echt adoptieverhaal

17,95

19,95

81

Het verdriet van adoptieland *

Marleen Adriaens

Misbruiken bij adoptie

11,95

15,95

82

Kinderspel **

Mirjam Smets

Een verhaal over vrije adoptie

9,95

16,50

83

Mijn zoektocht in Libanon *

Arthur Blok

Adoptie en de weg naar geluk

12,95

17,30

85

Het verdriet van Sri Lanka

Van Rossen - Ambaum

Adoptieverhaal en zoektocht

16,50

18,30

88

ik zonder mijn kind *

G.van der Lans-Niessen

Over een vrouw met intense kinderwens

11,25

14,95

95

gevangen in onvoorwaardelijke liefde*

Marna Duursma

Adoptieverhaal over hechting en roots*

13,50

17,95

* lid -25% ** lid -40% *** nieuw

niet-lid

99

Mijn naam is Jack

Leila Fischer

Waargebeurd verhaal adoptie Zuid -Afrika

17,95

19,95

103

Een kindje groeide in mijn hart

L. van de Water

Levens verhaal van een geadopteerde

11,25

12,50

110

Made in China

K. Riethoven

Het adoptieverhaal van dochter Yara

18,00

20,00

119

Zoeken *

R. Vanhoeck

Adoptie v/e kindsoldaat uit Cambodja

10,95

14,60

124

Weerzien met Betty Jane *

C. Lagrow –C. Coloma

Waargebeurde verhaal v verloren dochter

14,95

19,95

126

Dappere jongen***

Astrid Lammers

Het verhaal van een rootsreis naar Ethiopië

17,55

19,50

128

Verweesd *

Aloka Liefrink

Een bewogen adoptieverhaal

13,45

17,90

138

De vele wegen van adoptie*

Berman – E. Jordaan

Verhalen van adoptiebetrokkenen

16,45

21,95

139

Terug naar het begin

Charlotte Branshoek

Een duik in je adoptie met een vergrootglas

17,55

19,50

142

Novemberavond *

Pieter van Zeeland

Waar gebeurd adoptieverhaal

13,10

17,45

150

Brieven aan Mama

Anusja Croonen

Op zoek naar je afstandsmama en naar jezelf

17,95

19,95

154

Alleen, maar toch samen

Sanne van Hautum

Het verhaal v/e uit Polen geadopteerd meisje

16,15

17,95

160

Een gemiste kans *

Renée de Bode

Het verhaal van een afstandsmoeder

14,00

18,70

163

Vroeger was ik van niemand *

T. van Rijsewijk

Adoptieverhaal met veel info over Nepal

13,45

17,95

166

Een kind met kansen*

Odet Stabel

gehandicapte zoon en adoptiedochter Ethiopië

14,95

19,95

168

Dochters v China, zusjes Nederland

Inge Andersson

Het verhaal tweede adoptie uit China

14,35

15,95

173

Schatgraven in de kelder van tante D.

Maureen Davis

Zoektocht onbekende biologische vader

17,95

19,95

174

Jij droeg me ***

Melissa Ohden

Zoektocht van een dochter

16,65

18,50

176

Brief aan Cooper en de wereld

D. Hermans

Opgroeien in zee van wit, als een wolkje bruin

17,95

19,95

177

Parels van Calcutta

Sonja Slock

kinderen van een miljoenenstad

18,00

20,00

178

Welke naam past mij

Liesbeth Struijcken

Zoektocht van een Nederlands geadopteerde

21,95

24,40

180

Dink Nesh

Ine Andreoli

Ethiopië , een belevenis

16,65

18,50

182

Het verwenste kind*

Babet M. Ch. Bruns

Autobiografisch verhaal over adoptie

13,50

17,95

183

Nieuwe bloem

Astrid Lammers

Het verhaal van een adoptie uit Ethiopië

17,55

19,50

186

Ze noemden mij Mosquito

M. Mosquera

Over verwaarlozing , ontworteling, kracht

15,25

16,95

187

Kind van de rekening

G. Berben

Een verboden bestaan

13,50

17,95

191

Dans zonder benen

Jen Bricker

Adoptieverhaal van meisje zonder benen

17,95

19,95

194

Retourtje Roots

M. Welscher

Adoptiekinderen op reis naar geboorteland

17,05

18,95

196

De kinderen van Save

S. Heynssens

Een geschiedenis tussen Afrika en België

22,50

25,00

I n f o r m a t i e v e

b o e k e n

o v e r

a d o p t i e

e n

p l e e g g e z i n

16

Wereldkind praten met je adoptiekind

Renée Wolfs

Communicatie ouder met kind tot 12 jaar

21,15

23,50

17

Adoptiepubers

M. Welscher

gesprekken met pubers en hun ouders

13,50

15,00

23

Adolescentie & interculturele adoptie**

Bogaerts, Van Aelst

Integratie adoptiekind in Vlaamse gezinnen

8,95

14,95

38

Levensboek van een adoptiekind

K. Van Hoorn

Handleiding voor ouders & kinderen

14,95

16,60

39

Hervorm. interne en intern. Adoptie**

Senaeve -Swennen

De wetgeving betreffende adoptie

42,50

85,00

44

Inaya, brief aan mijn kind

Bleri Lleshi

Een warme brief v/e jonge vader aan dochter

13,50

15,00

53

Geen kind of een vreemd kind?

Heidje Martens

De weg van onvruchtbaarheid naar adoptie

18,00

20,00

63

Waarom ras ertoe doet

Afua Hirsch

De verholen waarheid over identiteit

22,50

25,00

80

Interculturele adoptie in de kijker *

De Pauw Hoksbergen

Evaluatie en toekomst van adoptie

13,95

18,60

86

Tussen twee werelden

H. Walenkamp

Hoe geadopteerden hun afkomst kleuren

17,05

18,95
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Nr.

titel

auteur

onderwerp

lid

89

Elke dag is pleegzorgdag *

Annemie Willemse

Alles voor en over pleeggezinnen

11,25

14,95

93

Adopteren in Nederland *

Hans Walenkamp

Ervaringen 2 generaties adoptieouders

17,95

23,95

107

Spelenderwijs verbinden en hechten

Micheline Metz

Leuke spelletjes die de hechting bevorderen

24,95

27,50

141

Baby en dreumes *

Stef Desodt

Meest gestelde vragen baby en dreumes

11,25

15,00

143

Ik ben aan ze gehecht

Martine Delfos

Over gehechtheid als een boei in nood

11,60

12,90

144

Ik snap het wel, maar niet zo snel

Ellen Braaten

Kind met langzame informatieverwerking

22,50

24,95

147

"Mama, ik heb jou zo geroept"

Henriette Geurts

Adoptie en zorg voor kind met autisme

16,95

18,85

157

Bericht van een Chinese moeder

Xinran

Verhalen over verlies en moederliefde

16,15

17,95

158

Koop de hemel voor mij

Xinran

Gevolgen van China’s een kind politiek

25,20

27,95

165

De adoptiedialoog

R. Wolfs

Gespreksvoering adoptiegezin tieners

22,50

24,95

190

Welkom in adoptieland

Anouk eigenraam

Een persoonlijke en kritische zoektocht

19,35

21,50

193

Rekelcitrant

H. Walenkamp

45 adoptiecolumns vr 45 jaar wereldkinderen

13,00

14,45

198

Van kwetsuur tot litteken

Vliegen-Tang-Meurs

Hulpverlening kinderen met complexe trauma

27,00

30,00

199

Kinderwens

Shanti Van Genechten

Van kwetsbaarheid naar kracht

17,95

19,95

* lid -25% ** lid -40% *** nieuw

I n f o r m a t i e v e

b r o c h u r e s

s t i c h t i n g

niet-lid

a d o p t i e v o o r z i e n i n g e n .

101

Adoptiekinderen o/d basisschool (o)

A. Van den Brink

Informatie voor adoptieouders

8,95

9,95

104

Trauma & herstel bij adoptiekind

A. Van den Brink

Informatie en tips voor ouders

4,50

4,95

106

Adoptie: Het 1st jaar na aankomst

Loes Sibing

Informatie vr toekomstige adoptieouders

8,95

9,95

108

Slaapproblemen bij adoptiekinderen

A. Van den Brink

Informatie en tips voor ouders

4,50

4,95

109

Adoptiekinderen in de puberteit

A. Van den Brink

Informatie voor adoptieouders

8,95

9,95

111

Adoptiekinderen o/d basisschool (l)

A. Van den Brink

Informatie voor leerkrachten

8,95

9,95

112

Zelfbeeld en identiteit bij adoptiekind

A. Van den Brink

Informatie voor adoptieouders

8,95

9,95

113

adoptiekind in familie of vriendenkring

A. Van den Brink

Informatie voor opa , oma, ooms , tante

4,50

4,95

114

Rootsreis in de basisschoolleeftijd

A. Van den Brink

Informatie voor adoptieouders

4,50

4,95

115

Voor de tweede keer adopteren***

A. Van den Brink

Informatie voor adoptieouders

4,50

4,95

116

Meer kinderen tegelijk adopteren

A. van den Brink

Informatie voor ( toekomstige)ouders

8,95

9,95

118

Adoptie en special needs

S. Visser

Adoptie kinderen met medisch probleem

8,95

9,95

123

Adoptie en kinderdagverblijf (o)

Loes Sibing

Informatie voor ouders

8,95

9,95

129

Adoptiekind in de groep

A. Van den Brink

Informatie en tips voor leerkrachten

4,50

4,95

130

Adoptiekind op het kinderdagverblijf(l)

A. Van den Brink

Informatie en tips voor leiding

4,50

4,95

132

Adoptie en hechting als proces

A. van den Brink

Informatie voor ouders over hechten

8,95

9,95

G. Leonard

Het verhaal van een afstandsmoeder

9,60

15,95

B o e k e n

o v e r

a f s t a n d s m o e d e r s

25

Ik vergeef het je **

29

Kennismaking met mijn moeder **

Evers - Woodard

Ontmoeting van een adoptiekind

8,95

14,95

42

Voor een moeder op afstand *

Yoo Ri Lee

Wensboekje van geadopteerden

11,95

15,95

B o e k j e s

m e t

g e d i c h t j e s

o v e r

a d o p t i e

5

Teksten van adoptiekaartjes 2 *

P. Quintens

Meer tekstjes voor op het adoptiekaartje

2,00

2,70

7

Gedichtjes over adoptie *

P. Quintens

Tachtig gedichtjes over adoptie

2,00

2,70

11

Teksten van adoptiekaartjes *

P. Quintens

Een keuze van 96 gevoelige tekstjes

2,00

2,70

125

Moedertaal *

Roosenbrand

Gedichten over roots, adoptie en afstand

8,25

11,00

140

Een adoptie in gedichten

Jenise O’ Brien

Gedichten over het wel en wee van adoptie

10,95

14,60

Bestellen kan via mail naar vag.boeken@telenet.be .De portkosten in België bedragen 3,90 euro bij bestelling van 1 boek, bij bestelling meerdere
boeken is dit 6,00 euro, om het even hoeveel boekjes je besteld. De korting van 10%, 25% of 40% is alleen voorbehouden voor leden VAG , lidgeld
bedraagt 25,00 euro per jaar. Voor leden zijn ook boekenpakketten beschikbaar aan interessante prijzen. Prijzen onder voorbehoud van drukfouten
en wijzigingen. Meer info: www.adoptievlaanderen.be
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Vrijwilligerswerking nieuws

Nieuws vanuit de VAG-vrijwilligerswerking:
we stellen de “VAG-contactpersonen” aan je voor
We zetten de kwaliteiten van onze contactgezinnen in de kijker en stellen de nieuwe term
“VAG-contactpersonen” aan jullie voor. Tevens verwelkomen we geadopteerden en kandidaatadoptieouders als contactpersonen. Lees hierover meer in dit artikel en neem vanaf januari 2019 een kijkje
op onze website.
De contactgezinnen van VAG zijn al jarenlang een vaste waarde
binnen de werking van VAG. In totaal zijn er iets meer dan 60 adoptiegezinnen die contactgezin zijn, met adoptiekinderen uit meer
dan 20 herkomstlanden. Deze gezinnen zijn bereid om hun verhaal
te delen en geïnteresseerden, meestal kandidaat-adoptieouders,
kunnen contact met hen opnemen. Veelal wordt er een afspraak bij
deze contactgezinnen thuis gemaakt. Zo is er tijd voor een rustig
gesprek. De contactgezinnen vertellen hun verhaal en er is ruimte
voor vragen. Maar ook via mail of telefoon kan er contact gezocht
worden.
Uit onze jaarlijkse vrijwilligersbevraging is echter gebleken dat het
aantal contactmomenten per jaar per contactgezin daalt. Misschien
komt dit door het dalend aantal adopties? Of door het continue wisselen van adoptiekanalen? Of …
Verder krijgen we bij VAG ook steeds meer de vraag van kandidaat-adoptanten om in gesprek te gaan met een geadopteerde.
Ook is algemeen geweten dat de wachttijd voor kandidaat-adoptanten steeds langer duurt. Deze wachtenden vullen graag hun
lange wachttijd in en willen wel eens hun hart luchten. Maar waar
kan dat?
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En dan zijn er nog de vele leden van VAG die al adoptieouder zijn.
Het blijkt dat niet alleen kandidaat-adoptanten nood hebben aan
een gesprek met ervaringsdeskundigen, maar ook ouders met bijvoorbeeld opgroeiende adoptiepubers zitten soms met hun handen
in het haar en horen graag hoe het er bij andere gezinnen aan toe
gaat. En hoe begin je aan een rootsreis? Wat als de hechting niet
verloopt zoals jullie hadden gehoopt? Deze adoptieouders kunnen
terecht bij contactgezinnen die intussen al oudere kinderen hebben
en ervaringsdeskundige zijn op gebied van adoptiepubers, rootsreizen, ….
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Het werd dus tijd voor vernieuwing! We bekijken het ruimer en
spreken vanaf nu over “VAG-contactpersonen”, waarmee we zowel
de geadopteerden, kandidaat-adoptieouders als adoptieouders
bedoelen. Hierna zetten we de verschillende types VAG-contactpersonen op een rijtje.

Geadopteerden
Het is intussen al enkele jaren geleden dat VAG geadopteerden
verwelkomde in de raad van bestuur. Ook het aantal volwassen
geadopteerden dat lid wordt van VAG, neemt jaarlijks toe. En sinds
een aantal jaren maken ook de geadopteerden deel uit van de
VAG-vrijwilligerswerking. Zo kan je bijvoorbeeld tijdens de Dag
van de Adoptie naast de mogelijkheid om met contactgezinnen te
spreken, ook met geadopteerden spreken.
Zo is het idee ontstaan om naast onze contactgezinnen, ook “contactgeadopteerden” bij VAG te lanceren. In de zomer dit jaar deden
we hiervoor een bevraging bij onze geadopteerde leden. We kregen
als snel reactie van een tiental geadopteerden. De contactgegevens
van deze geadopteerden vinden jullie binnenkort op onze website.
We kunnen alvast een diverse lijst contactpersonen aan jullie voorstellen: geadopteerden uit verschillende herkomstlanden, met een
verschillende leefttijd en met woonplaatsen verspreid over heel
Vlaanderen.
Het is de bedoeling dat zowel kandidaat-adoptieouders als geadopteerden contact kunnen opnemen met deze geadopteerden. Zo kan
je een persoonlijk gesprek met een geadopteerde aangaan.
Ben je zelf geadopteerd, of ben je (kandidaat)adoptieouder en wil je
weten hoe het is om als geadopteerde in Vlaanderen op te groeien?
Neem dat contact op met één van onze contactgeadopteerden. Zij
staan jullie graag te woord.

Vrijwilligerswerking nieuws
De adoptieprocedure en de bijhorende wachttijden worden alsmaar
langer. Wachtende adoptieouders vullen graag deze wachttijd zinvol
in. Dit merken we aan het toenemend aantal kandidaat-adoptieouders dat aanwezig is op de VAG-vormingsavonden. Ook steeds
meer wachtende kandidaat-adoptieouders melden zich als vrijwilliger bij VAG. Een aantal van deze kandidaat-adoptieouders gaf
alvast aan dat ze later ook graag contactgezin willen worden.
Hieruit ontstond het idee om deze geëngageerde wachtende kandidaat-adoptieouders alsvast in te schakelen als VAG-contactpersonen.
Deze contactpersonen zijn bereid om in dialoog te gaan met andere
wachtende adoptieouders. VAG dacht dat het wel fijn en ondersteunend zou zijn om “lotgenoten” met elkaar in contact te brengen.
Hoe ervaar jij die lange wachttijd? Voor welk land kies je en
waarom? … Of wil je gewoon je hart eens luchten omdat het niet vlot
met je procedure? Dat kan vanaf nu bij de kandidaat-adoptieouders.

Adoptieouders
Tot voor kort werden de contactgezinnen per provincie opgelijst.
Van dit traditionele model stapt VAG nu af. We hebben alle onze
contactgezinnen in detail bestudeerd en we vormden een nieuwe
opdeling van deze gezinnen waarbij de specifieke eigenschappen
van elk gezin in de kijker worden gezet. De afgelopen weken hadden
we hierover contact met onze contactgezinnen. Door de contactgezinnen niet meer enkel regionaal te presenteren, maar door de
unieke eigenschappen van elk contactgezin te benadrukken, hopen
we dat de ervaringsdeskundigheid van deze gezinnen meer benut
kan worden en dat deze gezinnen meer zullen worden gecontacteerd. Concreet werd volgende opdeling gemaakt:
→→ Per land: hier wordt een oplijsting gemaakt van de gezinnen die
binnenlands en/of buitenlands adopteerden, waarbij de herkomstlanden alfabetisch werden opgelijst. Tevens werden de
adoptieouders die een zelfstandige adoptie deden, aangeduid.
→→ Diverse gezinssamenstellingen: ben je op zoek naar een ouder
die als alleenstaande adopteerde? Of wil je een gesprek met een
gemengd gezin (een gezin met biologisch eigen kinderen dat
ook adopteerde)? Of wil je weten hoe het is om als holebi koppel
te adopteren? Omdat adoptiegezinnen ook meer en meer aan
pleegzorg doen, werden in de lijst ook de adoptiegezinnen met
een pleegkind opgenomen.
→→ Gezinnen die kind(eren) met specifieke ondersteuningsbehoeften adopteerden: steeds meer en meer gezinnen adopteren

een kind met een specifieke ondersteuningsbehoefte. Ook bij
VAG zijn er veel gezinnen met deze specifieke ervaring. We
deelden deze gezinnen op naargelang volgende situatie: adoptie
van special needs, adoptie van een sibling/tribling, adoptie van
een kind ouder dan 5 jaar en gezinnen waar er sprake is van
hechtingsproblemen.
→→ Gezinnen met intussen al oudere kinderen: we maken onderscheid tussen +12 jaar (adoptiepubers) en +18 jaar. Verder zijn er
al veel contactgezinnen die ervaring hebben bij het zoeken naar
roots en rootsreizen. Ook deze gezinnen werden opgelijst in een
overzicht waaruit je eenvoudig de nodige informatie halen.
Deze adoptieouders zullen met veel plezier én engagement tijd
maken voor een gesprek met (kandidaat)adoptieouders om hun
specifieke ervaringen te delen en vragen te beantwoorden.

VAG-contactpersonen
Het is duidelijk. VAG stapt af van de traditionele term “contactgezinnen” en zal in de toekomst een ruimere term “VAG-contactpersonen” gebruiken. Ons netwerk aan vrijwilligers en mensen die
hun verhaal willen delen, werd uitgebreid. We hebben de adoptieouders ingedeeld volgens hun specifieke kenmerken en bovendien
werden geadopteerden en kandidaat-adoptieouders toegevoegd als
contactpersonen.
Vanaf januari 2019 kan je de contactgegevens van de VAG-contactpersonen terugvinden op onze website. Zo kunnen geïnteresseerden gericht zoeken naar een geschikte gesprekspartner.
Alvast een welgemeend dankjewel aan al deze gastvrije VAG-contactpersonen die zich belangeloos inzetten voor andere geadopteerden en (kandidaat)adoptieouders.

Heb je hierover nog vragen? Of wil je graag
VAG-contactpersoon worden? Neem dan contact op
met Annelies Van Boven via
vrijwilligers@adoptievlaanderen.be

Annelies Van Boven
Vrijwilligerscoördinator
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Kandidaat-adoptieouders
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De Vereniging voor Adoptiekind en Gezin vzw is al sinds 1986 actief als belangenorganisatie van en voor
adoptiegezinnen. VAG groeide in de loop der jaren uit tot een professionele organisatie en zette onder
andere de voorbereiding en nazorg mee op punt. Op 1 januari 2013 ging er een nieuw adoptiedecreet
in voege, met daaraan gekoppeld de oprichting van het Steunpunt Adoptie. Deze datum betekende een
nieuwe start voor VAG omdat er diende verder gewerkt zonder subsidies van Kind & Gezin en bijgevolg
ook noodgedwongen zonder personeel … Gelukkig stond er toen een krachtig team vrijwilligers klaar om
de werking van VAG verder te dragen, en dat team staat er nog steeds!
VAG werd een erkende vrijwilligersorganisatie omdat we nog
steeds konden rekenen op een groot aantal vrijwilligers, waarbij er
sommigen zich zelfs voor meerdere taken tegelijk inzetten. Daardoor kunnen we sindsdien terugvallen op een, hetzij geringe, vrijwilligerssubsidie. Deze subsidie is uiterst noodzakelijk om VAG te
laten bestaan en dient ook jaarlijks verantwoord te worden. Daarom
dient elke vrijwilliger een afsprakennota te ondertekenen en worden
zij regelmatig bevraagd naar de frequentie en inhoud van hun
engagement.
Intussen zijn we al meer dan vijf jaar verder en VAG staat nog
steeds op de adoptiekaart! Meer zelfs, we zijn een sterke en
gestructureerde vereniging en er werd vanuit de raad van bestuur
beslist dat het noodzakelijk was om opnieuw een betaalde kracht

VAG-vrijwilligerswerking

De vrijwilligers bij VAG: wie zijn ze, wat doen ze en wat drijft hen?

“Ik ben vrijwilliger bij VAG omdat VAG niet verder
kan zonder vrijwilligers.”
joris , bestuurslid, verantwoordelijke provinciale afdeling
vlaams-brabant en contactgezin

parttime in te zetten. Op die manier wordt de kwaliteitsvolle werking van VAG gegarandeerd en kunnen we de belangen van en voor
de adoptiefamilies en geadopteerden, met name vooral onze leden,
blijven verdedigen.
Maar wie zijn al deze vrijwilligers en wat doen ze? We stellen het
VAG-team en de vele vrijwilligers graag aan jullie voor. Want zonder
de inzet van vrijwilligers zou VAG niet meer bestaan!

De raad van bestuur en het dagelijks bestuur
Drie tot vier keer per jaar komen vanuit de verschillende hoeken
van Vlaanderen een tiental vrijwilligers samen voor de vergaderingen van de raad van bestuur. In de raad van bestuur zitten een
voorzitter, secretaris, penningmeester, geadopteerden en afgevaardigden uit elke provinciale afdeling. Er wordt nagedacht en gediscussieerd over allerlei inhoudelijke, financiële en praktische zaken.

“het leuke aan vrijwilliger zijn bij VAG vind
ik dat je met een kleine, fijne groep mensen
veel kan betekenen voor al die kinderen en
hun gezinnen.”
erik , bestuurslid, lid redactieteam , woordvoerder en contactgezin

HET VAG-ORGANOGRAM
Samenwerking met externe
netwerken:

-Steunpunt Adoptie vzw
-Vlaams Centrum voor Adoptie
-Experten: sprekers voor
vormingsavonden en/of lezingen op
evenementen
-…

VAG vzw
Raad Van Bestuur
10 bestuursleden
8 adoptieouders
2 geadopteerden

Dagelijks bestuur

5 provinciale
besturen met
secretaris &
penningmeester:

VAG Antwerpen/VAG
Limburg/VAG VlaamsBrabant/VAG OVlaanderen/VAG WVlaanderen

Werkgroep
Geadopteerden:
Geadopteerd.be
Adopted People United

Boekhouding Nationaal
Penningmeester

Werkgroep redactie
3-maandelijks
magazine:
6 redactieleden

Werkgroep
contactgezinnen:
50 gezinnen

VAG-boekendienst:
2 vrijwilligers

Werkgroep bij
evenementen
(helpers) of
specifieke taak
zoals website,
nieuwsbrief,
input magazine,
belangenbehartiging
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Secretariaat
1 betaalde kracht
13u/week

Voorzitter, secretaris, penningmeester &
2 extra leden van de Raad van Bestuur
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VAG-vrijwilligerswerking

“Ik ben vrijwilliger bij VAG omdat zij opkomen
voor de rechten van de geadopteerde.”
benny , bestuurslid en geadopteerde

De grote krijtlijnen van de VAG-activiteiten en vormingen worden
uitgezet. De voorbije activiteiten worden geëvalueerd. Er wordt
nagedacht hoe we kunnen ingaan op de noden van onze leden.
Indien nodig wordt er ingegaan op actuele thema’s in adoptieland
en wordt er een standpunt en visie besproken.
De secretaris en penningmeester vormen het dagelijks bestuur.
Zij zorgen, elke dag opnieuw, voor het goede reilen en zeilen van
onze werking zowel organisatorisch als financieel. Twee extra
bestuursleden, waaronder onze woordvoerder Erik, dienen als versterking voor het dagelijks bestuur indien nodig. Zo kan je telefonisch of per mail terecht bij het secretariaat voor allerlei soorten
vragen, waar Greet je te woord staat. Daarnaast zorgt zij als secretaris voor de algemene coördinatie en administratie van de vereniging. Jarenlang deed Greet dit als vrijwilliger, maar twee jaar geleden
werd besloten om haar, deels, als betaalde kracht aan te werven.

“Ik ben vrijwilliger bij VAG omdat het leuk en
boeiend is om te mogen meewerken aan het
prachtige magazine dat hopelijk voor vele
adoptieouders een bron van inspiratie is j.”
tamara , lid redactieteam

De werkgroep geadopteerden
Enkele jaren geleden traden ook geadopteerden toe tot VAG. We verwelkomden APU en Geadopteerd.be in ons bestuur. Het VAG, Vereniging voor Adoptiekind en -Gezin, stelt het adoptiekind centraal. Het
leek ons dan een zeer logische beslissing om ook geadopteerden
te laten zetelen in het bestuur! De geadopteerden zorgen mee voor
cruciale input en visie voor onze vereniging en dragen ook ideeën
aan voor onze vormingsavonden en artikels in het VAG-magazine.
De geadopteerden zijn tevens bereid om hun verhaal te delen met
geïnteresseerden. Zij staan graag geadopteerden en/of (kandidaat)
adoptieouders te woord tijdens de dag van de adoptie, de adoptiecafés, … en helpen mee waar nodig.

Redactie 3-maandelijks magazine

“Ik ben vrijwilliger bij VAG omdat de steun
van VAG me op een erg aangename en nuttige
wijze de lange wachttijd doorhielp, ik wil dit
doorgeven aan andere wachtenden.”
sofie , vrijwilliger bij provinciale afdeling antwerpen en contactgezin
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De 5 provinciale besturen
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In elke Vlaamse provincie staat er een team vrijwilligers klaar die
zorgen voor de organisatie van de vormingsavonden: het zoeken
van een geschikte zaal, het ontvangen van de spreker en alle ingeschrevenen, het tappen aan de bar zodat iedereen tijdens de pauze
van een drankje kan genieten, … en uiteraard maken deze vrijwilligers ook tijd vrij om een praatje te maken met de aanwezigen.
Naast de vormingsthema’s die in elke provincie aan bod komen, en
waarbij de provinciale afdelingen bij het vastleggen van het jaarprogramma uiteraard mee inspraak hebben, zorgt elk provinciaal
bestuur voor een gevarieerd en extra aanbod; een adoptiecafé, een
familieactiviteit, workshops, een extra vormingsavond, … De provinciale besturen komen hiervoor geregeld samen én communiceren
veel per mail om dit alles in goede banen te leiden.
De provinciale afdelingen zijn laagdrempelige, regionaal verspreide
contactmogelijkheden voor (kandidaat)adoptieouders en geadopteerden. Zij zorgen ervoor dat betrokkenen in de adoptie steeds
dicht in de buurt terecht kunnen voor vormingen of andere leuke
activiteiten. Als vrijwilliger bij een provinciale afdeling is het fijn om
met (kandidaat)adoptieouders, geadopteerden en geïnteresseerden
in contact te komen. Het is leuk om op vormingsavonden en activiteiten bekende gezichten te zien terug te komen.

“Ik ben vrijwilliger bij VAG omdat ... ik het
verrijkend vind om de evolutie in het
adoptielandschap te kunnen blijven volgen
en ervaringen van oudere adoptiekinderen te
kunnen delen met de nieuwe generatie.”
marleen , vrijwilliger bij provinciale afdeling limburg , belangenbehartiger
voor vag bij raadgevend comité vca en contactgezin

Vier keer per jaar ontvangen onze leden het ‘VAG-magazine’.
Uit eerdere ledenbevragingen bleek dat de meerderheid van onze
leden het magazine ten zeerste apprecieert. We proberen er dan
ook elke keer opnieuw een mooi exemplaar van te maken, met een
gevarieerde inhoud waarbij er zowel aandacht gaat naar wachtende kandidaat-adoptieouders, adoptieouders, adoptiekinderen en
(jong)volwassen geadopteerden. Géén eenvoudige klus! Het vaste
redactieteam doet bij deze een warme oproep voor input en medewerking van onze leden en andere vrijwilligers.
Hoe gaan we te werk? Een aantal maanden voor het eigenlijke
magazine verschijnt, verzamelen we ideeën, onderwerpen, vragen
aan deskundigen (en antwoorden!), boekbesprekingen, foto’s, artikels uit andere tijdschriften of kranten, contacten met de adoptiesector,… en we contacteren (kandidaat)adoptieouders en geadopteerden of zij hun verhaal willen doen! Alles wordt gebundeld en
gaat dan naar Annelies, lid van redactieteam én grafisch ontwerpster, die telkens de verzamelde informatie voor het magazine in een
mooie lay-out giet!
Met spanning kijkt de rest van het redactieteam uit naar het moment
dat de eerste draftversie in de mailbox terecht komt. En dan gaan
we lezen en nog eens lezen en proberen we alle type- of schrijffouten er uit te halen. Dit is telkens weer een monnikenwerk én een
race tegen de klok, zodat alles tijdig naar de drukker kan. Gelukkig
kan het redactieteam hiervoor ook op enkele vrijwillige ‘nalezers’
rekenen! Enkele dagen later resulteert dit in het VAG-magazine dat
onze leden in de brievenbus vinden.

“Ik ben vrijwilliger bij VAG omdat ik het
belangrijk vind dat ook de stem van de
geadopteerde gehoord wordt en dat we samen
met geadopteerde kinderen en adoptieouders
het adoptiegebeuren in de kijker kunnen zetten
en op die manier veel gezinnen bereiken, kunnen
helpen en leren kennen.”
néna , bestuurslid, geadopteerde ,
vrijwilliger bij provinciale afdeling limburg

provinciale afdeling limburg en contactgezin

Contactgezinnen
In de werkgroep contactgezinnen zit het grootste aantal vrijwilligers. Het zijn stuk voor stuk mensen die hun hart én huis open
stellen voor kandidaat-adoptieouders. Zij delen hun verhaal en
ervaring met geïnteresseerden. Meestal gebeurt dit door een huisbezoek. De getuigenissen van deze contactgezinnen zijn waardevol
voor kandidaat-adoptieouders. Zo krijg je als wachtende adoptieouder een kijkje in het leven van een adoptiegezin.
De laatste jaren zijn het aantal adopties erg gedaald. Dit voelen ook
de contactgezinnen in het aantal contacten met geïnteresseerden. Er
wordt steeds minder beroep gedaan op een contactgezin. Het aantal
bezoekjes per jaar dat contactgezinnen krijgen, is nu vaak op één
hand te tellen.
Toch blijven deze contactgezinnen vrijwilliger en geëngageerd,
omdat zij de visie van VAG mee willen blijven uitdragen en omdat zij
het verder blijven bestaan van VAG belangrijk vinden en dit wensen
te ondersteunen. Vanuit de vrijwilligerscoördinatie wordt ook
getracht de contactgezinnen warm te maken om zich ook te engageren in andere werkgroepen, waar de vraag naar hulp groter is.

De VAG-boekendienst
Zoek je een goed boek over adoptie? Een ervaringsverhaal van
(kandidaat)adoptieouders? Getuigenissen van geadopteerden? Het
verhaal van een afstandsmoeder? Een educatief of opvoedkundig
boek? Een mooi kinderboek? Je vindt het bij de VAG-boekendienst!
Philip en Chris zorgen al jaar en dag voor een mooi en gevarieerd
aanbod adoptie gerelateerde boeken. Bestel je een boek? Dan mag
je erop rekenen dat het boek al na enkele dagen in je brievenbus
zit. Hoor of lees je in de media over een nieuw boek dat te maken
heeft met adoptie? Dan mag je er zeker van zijn dat dit boek al werd
opgenomen in het aanbod van de VAG-boekendienst én dat Philip
een mooie prijs hiervoor heeft kunnen regelen voor onze leden.
Op familiedagen en de dag van de adoptie is de boekenstand een
vaste waarde. Het is telkens een heel karwei om de vele boeken,
in zware dozen, te verhuizen en uit te stallen. En na afloop van

annelies , lid redactieteam , grafisch ontwerpster en contactgezin

het evenement dient alles terug opgeruimd. Daarom zijn extra helpende krachten voor het opstellen en opruimen van de boekendienst welkom bij grote evenementen!

En nog zo veel meer…
Een laatste groep vrijwilligers bevat de vrijwilligers die zich voor
een specifieke taak engageren. Zoals het beheren van de website,
Facebookpagina, nieuwsbrieven, belangen behartigen, contacten
met de andere actoren van de adoptiesector, … Enkele vrijwilligers
volgen dit samen met het secretariaat nauwgezet op!
Er zijn ook vrijwilligers die helpen bij het secretariaatswerk. Vooral
de periode van jaarlijkse verlenging van de lidgelden en bijvoorbeeld
de weken voorafgaand aan de dag van de adoptie zijn erg drukke
tijden. We kunnen tevens rekenen op vrijwilligers die bijspringen
waar nodig, bijvoorbeeld bij evenementen zoals de tweejaarlijkse
dag van de adoptie of familiedag.

Vrijwilliger worden
Zoals je hierboven kan lezen, zijn er veel verschillende soorten taken
waaraan onze vrijwilligers (kunnen) meewerken. Er is voor ieder wat
wils! En je kan zelf bepalen of je veel of weinig tijd kan vrij maken. Misschien ben jij door het lezen van dit artikel
ook gebeten geraakt door de VAG-microbe
en wil jij ook vrijwilliger worden bij VAG?
Stuur dan een mailtje naar vrijwilligers@
adoptievlaanderen.be en we contacteren je
zo snel mogelijk. Wij kijken uit naar jullie
reacties!
Annelies Van Boven
vrijwilligerscoördinator

“Ik ben vrijwilliger bij VAG omdat
ik deze belangrijke organisatie wil
steunen en ik op die manier iets kan
betekenen voor andere adoptiegezinnen.”
laetitia , lid redactieteam

OPROEP!

“Ik vind vrijwilliger zijn bij VAG fijn omdat ik
graag met adoptieouders en geadopteerden
in contact kom. Verder deel ik graag onze
ervaringen als adoptiefamilie met kandidaatadoptanten en hoop hen zo te motiveren om de
gehele procedure verder te zetten én er later
voor 100% te staan voor hun adoptiekinderen.”
annelies , bestuurslid, vrijwilligerscoördinator , lid redactieteam ,
vrijwilliger bij provinciale afdeling antwerpen en contactgezin

VAG-vrijwilligerswerking

greet, bestuurslid, secretaris , lid redactieteam , verantwoordelijke

“Elk afgewerkt magazine geeft me een boost
van energie en voldoening dat we het weer
tot een goed einde hebben gebracht voor
de vele enthousiaste lezers. Daarom ben ik
vrijwilliger bij VAG.”

Concreet zoeken we nog vrijwilligers voor volgende taken:
een voorzitter, contactgezinnen (vooral alleenstaande
adoptieouders en holebikoppels), versterking van de
provinciale afdelingen, versterking van het redactieteam,
versterking van de werkgroep belangenbehartiging,
logistieke ondersteuning boekendienst, helpende handen
voor de dag van de adoptie, …
Uiteraard is andere hulp ook welkom! Geïnteresseerd?
Stuur snel een mailtje naar
vrijwilligers@adoptievlaanderen.be
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“Ik ben vrijwilliger bij VAG omdat het de enige
onafhankelijke adoptieoudervereniging
is in Vlaanderen en ik op die manier nauw
betrokken blijf bij het adoptiegebeuren. De
positieve feedback van onze leden geeft
veel voldoening en maakt me trots op wat we
realiseren met zo weinig mankracht en middelen!
In mijn divers takenpakket kan ik bovendien mijn
creatief ei kwijt. Een win-win situatie j.”
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VAG NODIGT JE UIT OP DE CONTACTDAG VOOR VRIJWILLIGERS
ZATERDAG 30 JUNI 2018 OP HET PROVINCIEDOMEIN TE HUIZINGEN
→→ Je bent vrijwilliger bij VAG
→→ Je komt graag in contact met andere vrijwilligers van VAG
→→ Je wil graag de laatste nieuwtjes van VAG en adoptieland horen
→→ Je wordt graag getrakteerd op een etentje en een leuke dag
→→ Je start graag de zomer samen met je gezin en andere adoptiegezinnen en geadopteerden in het mooie provinciedomein te Huizingen
→→ …
Zijn één of meerdere van bovenstaande stellingen voor jou herkenbaar?
Dan is de contactdag voor vrijwilligers van VAG iets voor jou en je gezin.
VAG wil alle vrijwilligers graag in de watten leggen én informeren over
de huidige werking van VAG en de actuele adoptiewetgeving. Van harte
welkom!

PROGRAMMA
Vanaf 9u30

Onthaal in het Kasteel van Huizingen, met koffie, thee, fruitsap en
minikoffiekoeken.
10u30 - 12u30

Vorming voor vrijwilligers
→→ Kennismaking
→→ Voorstelling programma Dag van de Adoptie in Technopolis (21 oktober
2018)
→→ Toelichting huidige adoptieprocedure en actuele wetgeving
→→ Huidige werking van VAG en waar willen we naartoe?

12u30

Broodjesmaaltijd in het Kasteel van Huizingen. Er wordt een uitgebreid
assortiment aan broodjes met divers beleg voorzien, inclusief water of
frisdrank.
14u

Met het toeristentreintje verkennen we met z’n allen het mooie domein.
Daarna is er nog voldoende tijd om samen te vertoeven op het terrein.
Het provinciaal domein biedt recreatieve activiteiten voor het hele gezin:
speeltuinen, roeien of waterfietsen, dierenpark, openluchtzwembad,
natuur en bos, …
17u

Einde van de contactdag

LOCATIE
Provinciedomein Huizingen (het Kasteel van Huizingen bevindt zich aan
de ingang van het domein), Torleylaan 100 te 1654 Beersel-Huizingen.

INSCHRIJVEN
Deze contactdag is gratis voor vrijwilligers en hun gezin.
Vooraf inschrijven is wel noodzakelijk. Inschrijven kan door
bijgevoegd inschrijvingsformulier terug te sturen naar
vrijwilligers@adoptievlaanderen.be vóór 7 juni 2018.
Alvast bedankt!

Tijdens de vorming voor vrijwilligers kan de rest van je gezin alvast op
verkenning in het mooie provinciedomein van Huizingen. Voor ouders
die graag allebei deelnemen aan de vorming, wordt er kinderopvang
voorzien. Geef vooraf de leeftijd van je kinderen door!

Vereniging voor Adoptiekind en Gezin vzw

INSCHRIJVINGSFORMULIER
DEELNAME CONTACTDAG:
Naam: 
Aantal volwassenen: 		
Aantal kinderen: 			

VORMING (VOORMIDDAG)
Aantal volwassenen dat deelneemt aan vorming: 			
Aantal kinderen waarvoor opvang dient voorzien tijdens de vorming: 			
Noteer hieronder de naam van de kinderen + de leeftijd van de kinderen:






MIDDAGMAAL (RUIM ASSORTIMENT AAN BROODJES MET DIVERS BELEG, INCL. WATER EN FRISDRANK)
Aantal volwassenen: 		
Aantal kinderen: 			

ONTSPANNENDE NAMIDDAGACTIVITEIT IN GROEPSVERBAND
Wij nemen deel aan de activiteit in de namiddag:
Ja

Nee

EVENTUELE OPMERKINGEN




Vereniging voor Adoptiekind en Gezin vzw

VAG Jaarprogramma 2018
Provinciale vormingsavonden

Aantal deelnemers

Antwerpen

Do 8/3

adoptiepubers

14

Antwerpen

Do 26/4

als het zandmannetje niet vanzelf komt

17

Antwerpen

Di 25/9

Geen-Bodem-Syndroom

24

Limburg

Di 27/2

Geen-Bodem-Syndroom

28

Limburg

Do 19/4

adoptiepubers

17

Limburg

Di 2/10

als het zandmannetje niet vanzelf komt

7

Vlaams- Brabant

Do 22/3

als het zandmannetje niet vanzelf komt

geannuleerd: ziekte spreker

Vlaams-Brabant

Di 12/6

Geen-Bodem-Syndroom

16

Vlaams-Brabant

Do 25/10

adoptiepubers

11

Oost-Vlaanderen

Do 22/2

als het zandmannetje niet vanzelf komt

19

Oost-Vlaanderen

Do 3/5

Geen-Bodem-Syndroom

28

Oost-Vlaanderen

Do 13/9

adoptiepubers

23

West-Vlaanderen

Di 20/3

Geen-Bodem-Syndroom

27

West-Vlaanderen

Di 8/5

adoptiepubers

10

West-Vlaandren

Do 15/11

als het zandmannetje niet vanzelf komt

7
248

Regionale vormingsavonden
Antwerpen
Do 17/5

binnenlandse adoptie: het is er wel, maar je ziet het niet

25

binnenlandse adoptie: het is er wel, maar je ziet het niet

20

Oost-Vlaanderen
Do 11/10

45
Regionale praatavonden voor adoptieouders met kinderen met een hechtingsstoornis
Do 8/2

Merelbeke

9

Di 18/9

Beringen-Paal

6
15

Regionale A-teens dagen ism Steunpunt Adoptie vzw
Zat 28/4

Boom

13

Zat 22/9

Gent

13

Zat 17/11

Hasselt

14
40

Provinciale activiteiten
Limburg
Vrij 23/3

adoptiecafé te Kortessem

25

Vrij 14/9

adoptiecafé te Kortessem

geannuleerd: te weinig inschrijvingen

Zon 25/9

workshop kroeshaar en donkere huid te Beringen-Paal

31

Don 19/4

zoektocht naar rootsgegevens, een getuigenis te Merelbeke

29

Vrij 8/6

adoptiecafé te Merelbeke

6

Zon 25/11

aan de slag met muziek, workshop voor adoptiekids te Merelbeke

geannuleerd: te weinig inschrijvingen

Zon 15/4

je wildste dag te Bossuit-Kortrijk

geannuleerd: te weinig inschrijvingen

Vrij 30/11

praatcafé te Ieper

17

Zon 22/4

stripwandeling in de Marollen te Brussel

23

Don 4/10

adoptiecafé te Herent

16

Vrij 23/2

adoptiecafé met lekkere hapjes te Broechem

20

Zat 9/6

bezoek Suske en Wiske Museum & etentje te Kalmthout

30

Din 20/11

muzikale vertelling Shanti door Kim Renuka Van Kuyk te Ekeren

19

Vrij 30/11

adoptiecafé met lekkere hapjes te Ranst

9

Oost-Vlaanderen

West-Vlaanderen

Vlaams-Brabant

Antwerpen

225
Nationaal
Zon 21/10
Totaal :

Dag van de Adoptie te Technopolis Mechelen

452
1025

Evaluatie VAG-vormingsavonden 2018 via Google Formulieren
Resultaat van 117 respondenten op 293 deelnemers (= 39,9%)

1

2

Je heb deze vormingsavond ontdekt via (meerdere keuzes zijn
mogelijk):117 reacties
Waarde
Aantal
Brochure VAG-jaarprogramma 2018 38
VAG-nieuwsbrief via mail
51
VAG-magazine
58
VAG-website
25
VAG-facebook
21
Adoptiedienst
2
Steunpunt Adoptie
12
mondeling informeel contact
3
zelf bestuur
1
persoonlijke uitnodiging via e-mail 1
vrijwilliger bij VAG Limburg
1
Adoptiehuis
1
Persoonlijk uitgenodigd
1
Vrijwilliger
1
Adoptiehuis Antwerpen
1
Ik ben vrijwilliger bij VAG
1

3

4

Het VAG-team nodigt je van harte uit in Technopolis te Mechelen op de 11de Dag van de Adoptie.
Deze familiedag staat enerzijds in het teken van plezier en ontmoeting en heeft anderzijds een sterk informatief
en vormend karakter.
We reserveerden voor dit VAG-event zaal Einstein. In het eerste gedeelte van zaal Einstein zijn er verschillende infostanden aanwezig, enkele leuke pop-up winkeltjes alsook de VAG-boekenstand. In het tweede gedeelte van zaal Einstein
bieden we maar liefst 4 interessante lezingen aan. Tijdens deze lezingen zorgen VAG-vrijwilligers voor kinderopvang.
Op die manier kunnen ouders ontspannen genieten van één of meerdere voordrachten.
Wie wenst kan ook deelnemen aan de gezamenlijke broodjeslunch.
Wil je een contactouder of contactgeadopteerde spreken, dan kan je hiervoor een afspraak boeken!
Doorlopend kan je steeds terecht in het VAG-adoptiecafé voor een leuke babbel en lekkere knabbel, waar we de dag
ook afsluiten met een gezellige slotreceptie.
Op het einde van de 11de Dag van de Adoptie krijgen alle kinderen een mooi aandenken mee naar huis.
Samen met jullie, (kandidaat)adoptieouders, geadopteerden en sympathisanten, maken we er vast weer een
onvergetelijke 11de Dag van de Adoptie van!

INFO & ANIMO
Doorlopend van 9u30u-17u00
Infostanden
VAG-informatiestand
VAG-boekenstand
Steunpunt Adoptie vzw
Adoptiediensten interlandelijke adoptie
Adoptiedienst binnenlandse adoptie
Kind en Gezin (VCA)
Pleegzorg Vlaanderen
Geadopteerd.be
Adoptie Schakel
Kim Renuka van Kuyk met Shanti
Pip-Ka2J
Jasmine Travel & Events

boodschap! In Technopolis kun je ook terecht voor massa’s leuke
interactieve experimenten, workshops, spectaculaire demo’s, verrassende wetenschapsshows of een automatisch theater over het menselijk lichaam. We bezorgen je bij het binnenkomen het programma
van de dag zodat je zoveel mogelijk van dit alles kan meepikken. Is je
interesse geprikkeld en wil je op voorhand al eens kijken wat er allemaal te beleven valt, surf naar www.technopolis.be

VORMING
Lezing 1: 10u15-11u30
Adoptie: Een verhaal van kwetsbaarheid en veerkracht
Pleidooi voor een meer trauma-sensitieve samenleving - door Eileen Tang
Lezing 2: 11u45-13u00

Pop-upwinkels
Mijn Blokje
ShopAdopt
…

In het belang van het kind?
Adoptie onder de loep - door Bruno Vanobbergen

VAG-adoptiecafé
Ontmoeten, weerzien, kennismaken, ervaringen uitwisselen of
gewoon gezellig keuvelen. Dat kan in het VAG-adoptiecafé bij de bar
in zaal Einstein. Drankjes worden geserveerd aan democratische
prijzen. Tijdens de slotreceptie krijg je bovendien een lekkere versnapering bij je drankje.

“K.A.M.E.L.E.O.N”…
Over late interlandelijke adoptie en de impact ervan op de sociaal-emotionele ontwikkeling - door Miranda Ntirandekura Aerts

Technopolis (indien ticket inclusief doe-centrum)
Bezoek aan het doe-centrum. Via meer dan 350 interactieve opstellingen ontdek je in Technopolis de wetenschap die schuilgaat achter
tal van zaken uit het dagelijks leven. Zélf doen en ontdekken is de

Lezing 3: 14u00-15u15

Lezing 4: 15u30-16u15
Het a-buddyproject uit de doeken
door Steunpunt Adoptie
Meer informatie over de inhoud en de sprekers van de lezingen vind
je verderop.

Programma Dag van de Adoptie 2018
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KINDEROPVANG EN -ANIMATIE
Tijdens de lezingen bieden we kinderopvang aan voor kinderen
van 3 tot 12 jaar. Deze kinderopvang gebeurt onder begeleiding van
VAG-vrijwilligers en kan bestaan uit:
→→ Exploratie doe-centrum
→→ Workshop ‘Shanti’ door Kim Renuka Van Kuyk met verhaaltjes
en liedjes
→→ Megaspelen
→→ Kindergrime
→→ Ballonnenclown
→→ …
Voor de kinderopvang tijdens de lezingen dien je op voorhand in te
schrijven via het inschrijvingsformulier op de VAG-website.
Van de megaspelen, kindergrime en de ballonnenclown kan er
gedurende de hele dag genoten worden!

BROODJESLUNCH
11u30-14u00
De broodjeslunch omvat een lekkere tomatensoep en een individuele broodzak met een bruine en een witte pistolet en een koffiekoek. Je kan kiezen uit verschillende soorten beleg op de pistolets.

PRAKTISCH
Locatie
Technopolis
Technologielaan
2800 Mechelen
Toegangsprijzen
We hanteren twee toegangstarieven; inclusief en exclusief het
doe-centrum van Technopolis. Zie dus dat je de juiste keuze maakt!

Tickets VAG-event met info, vorming en animo, INCLUSIEF toegang
doe-centrum Technopolis
VAG-leden

VAG niet-leden

volwassenen en kinderen
vanaf 12 jaar

€ 15

€ 18

kinderen van 4 t.e.m. 11 jaar

€ 12

€15

kinderen jonger dan 4 jaar

gratis

gratis

Tickets VAG-event met info, vorming en animo, EXCLUSIEF toegang doe-centrum Technopolis
VAG-leden en
VAG niet-leden

Prijs: 10 euro
De broodzak met soep is enkel verkrijgbaar op bestelling! Je dient
deze dus bij je inschrijving mee te reserveren en te betalen.
Eten en drinken is ook mogelijk in restaurant Gigabyte (hou rekening met beperkte capaciteit op piekuren). Je kan hier zowel, snacks,
broodjes, soep, koude schotels als warme maaltijden krijgen
(11u00-17u00). Vrij picknicken is in Technopolis niet toegestaan.

CONTACTGEZINNEN/CONTACTGEADOPTEERDE OP
AFSPRAAK
14u00-16u00
Wil je graag een gesprek met een gezin dat reeds adopteerde? Wens
je graag adoptieouders te spreken die uit een specifiek land hebben
geadopteerd? Heb je gerichte vragen over bepaalde onderwerpen zoals
het adopteren van een ouder kind, een sibling, special needs, …
Wil je graag eens van gedachten wisselen met een gezin dat al op
rootsreis is geweest? Of wens je graag een gesprek met een volwassen
geadopteerde?
Geef dan na je inschrijving (via de website) voor de Dag van de Adoptie
jouw voorkeur aan ons door via een mail naar vrijwilligers@adoptievlaanderen.be. Wij zorgen dan dat er een geschikt contactgezin of een
volwassen geadopteerde tijd vrij maakt om met jou te praten.

volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar

€8

kinderen van 4 t.e.m. 11 jaar

€5

kinderen jonger dan 4 jaar

gratis

INSCHRIJVEN

Inschrijven kan via de website van VAG vanaf 1 juli tot en met
14 oktober 2018.
Na het vervolledigen van het invulformulier dat terug te vinden is onder
‘Dag van de Adoptie’ krijg je een bevestigingsmail met betalingsinformatie.
Je bent ingeschreven na overschrijving van het exacte bedrag zoals vermeld in deze bevestigingsmail.

NIET VERGETEN - BELANGRIJK BIJ INSCHRIJVING!
→→ bij registratie via de VAG-website dient ingeschreven te worden
voor lezingen, kinderopvang en broodjeslunch
→→ een gesprek met een contactgezin en/of gadopteerde kan via mail
naar vrijwilligers@adoptievlaanderen.be aangevraagd worden
Lukt het niet om via de website in te schrijven, dan kan je hulp vragen
aan het VAG- secretariaat via mail naar info@adoptievlaanderen.be.

Wij bedanken de spelers van de Nationale Loterij en de Nationale
Loterij voor de ondersteuning van de Dag van de Adoptie.

Vereniging voor Adoptiekind en Gezin vzw

vanaf 9u30

onthaal

10u15-11u30

lezing 1

11u45-13u00

lezing 2

13u00-14u00

pauze

14u00-15u15

lezing 3

15u30-16u15

lezing 4

16u15-17u00

slotreceptie VAG-adoptiecafé

Bijkomend
11u30-14u00

gezamenlijke broodjeslunch
(bestellen bij inschrijving!)

14u00-16u00

contactgezinnen/contactgeadopteerde
(op afspraak!)

Doorlopend
Doe-centrum Technopolis (indien ticket inclusief doe-centrum)
Info, animo en VAG-adoptiecafé in gedeelte 1 van zaal Einstein
Meer informatie over dit alles is terug te vinden op het inschrijvingsformulier ‘Dag van de Adoptie’ op de VAG-website vanaf 1 juli 2018.

KORTE INHOUD LEZINGEN
Lezing 1: Adoptie: Een verhaal van kwetsbaarheid en veerkracht
- Pleidooi voor een meer trauma-sensitieve samenleving
De Leuvense AdoptieStudie (LAS), die dit jaar 10 kaarsjes uitblaast,
inspireerde doorheen de jaren de LAS-onderzoekers in hun klinisch werk binnen het universitaire praktijkcentrum PraxisP (KU
Leuven). In deze klinische context kwam de focus daarbij te liggen
op die kleinere maar belangrijke groep adoptiekinderen die op
een bepaald moment in hun ontwikkeling minder vanzelfsprekend opgroeien en over wie adoptieouders en bredere context zich
zorgen maken. Een belangrijke lijn in dit werk in PraxisP is die van
een ‘trauma-sensitieve’ hulpverlening aan deze subgroep van adoptiekinderen wiens vroege leven gekenmerkt werd door erg negatieve ervaringen, en aan de zorgende volwassenen die dagdagelijks
rond deze kinderen staan. Intussen werden de inzichten over deze
kinderen en hun context, opgedaan in wetenschappelijk onderzoek,
via klinische ervaring en in gesprek met adoptieouders en -kinderen
gebundeld in het boek ‘Van kwetsuur naar litteken’. Dit boek beoogt
(h)erkenning te bieden aan adoptieouders en andere zorgfiguren
rondom dergelijke kinderen, in hun vaak hobbelige en soms ronduit
moeizame zoektocht naar meer trauma-sensitiviteit in de hulpverlening en de bredere samenleving. Bovendien reikt het gedachten en
handvatten aan om vorm te geven aan die meer trauma-sensitieve
hulpverlening, teneinde de ontwikkelingskansen van deze kinderen
te optimaliseren waardoor de open wonden van de oorspronkelijke
kwetsuren kunnen dichtgroeien tot leefbare littekens.
Spreker
Eileen Tang van de Leuvense AdoptieStudie, postdoctoraal onderzoeker aan
de Onderzoeksgroep Klinische Psychologie (KU Leuven), klinisch psychologe en
psychotherapeut-in-opleiding in PraxisP
(KU Leuven)

JE KOMT TOCH OOK NAAR DE
DAG VAN DE ADOPTIE
OP 21 OKTOBER 2018?
SCHRIJF IN VIA DE VAG-WEBSITE
VANAF 1 JULI!

Lezing 2: In het belang van het kind? Adoptie onder de loep
Het Kinderrechtencommissariaat is de Vlaamse pleitbezorger van
kinderrechten, opgericht door het Vlaams Parlement als onafhankelijke instantie. Die rol wordt waargemaakt door signalen van kinderen, jongeren en professionals te detecteren en om te zetten in
concreet beleidsadvies. De Klachtenlijn van het Kinderrechtencommissariaat onderzoekt klachten van schendingen en waakt over
het toepassen en naleven van kinderrechten. Ook bij adoptie is dit
noodzakelijk, adoptie is immers een zeer ingrijpende gebeurtenis in
het leven van een kind.
Het Kinderrechtencommissariaat heeft op dit ogenblik vooral ervaring rond interlandelijke adoptie. Daarover lopen er van adoptieouders en geadopteerden ook af en toe meldingen of klachten binnen.
Over binnenlandse adoptie kwamen er de afgelopen jaren nauwelijks meldingen.
Kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen besteedt tijdens
deze lezing aandacht aan de belangrijkste thema’s waarover er
bij het Kinderrechtencommissariaat vragen worden gesteld door
geadopteerden en adoptieouders.
In een tweede luik gaat hij op het podium met enkele geadopteerden
en adoptieouders in gesprek. Dit kan over de inhoud van de lezing
zijn, maar absoluut ook over andere zaken die door hen als belangrijk worden gevonden.
Spreker
Bruno Vanobbergen, kinderrechtencommissaris sedert 2009

Wij bedanken de spelers van de Nationale Loterij en de Nationale
Loterij voor de ondersteuning van de Dag van de Adoptie.
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Interlandelijke adoptie is de meest ingrijpende kinder -en jeugdbeschermingsmaatregel die alleen mag plaatsvinden als een kind daar
het meeste baat bij heeft. Interlandelijke adoptie met een positieve
impact is het vertrekpunt. Maar wordt dit ook zo ervaren?
Als jongvolwassenen terugblikken op hun eigen adoptie, hoe
hebben zij dat beleefd? Wanneer kwamen gevolgen tot uiting? Zijn
er gemeenschappelijkheden terug te vinden naast de interpersoonlijke verschillen?
In het kader van het behalen van de graad Master in de Klinische
Psychologie, deed de spreker een onderzoek over late interlandelijke adoptie en de gevolgen op de sociaal-emotionele ontwikkeling. De analyse van semi-gestructureerde interviews resulteerde
o.a. in zeven centrale thema’s die worden toegelicht aan de hand
van “K.AM.E.L.E.O.N”.

Lezing 4: Het a-buddyproject uit de doeken
Dit najaar wordt het a-buddyproject gelanceerd; dit is een project
voor en door geadopteerden. Steunpunt Adoptie komt dat graag uitgebreid voorstellen.
Ze starten met het project zelf: wat ging eraan vooraf? Wat zijn
de mogelijkheden? Op welke manier geraken geadopteerden met
elkaar in contact? Wat is de betekenis van het online platform? Wat
zijn a-buddy’s en welke opleiding krijgen ze? En wat is de rol van
Steunpunt Adoptie in dit verhaal?
Tevens komen enkele a-buddy’s vertellen wat het voor hen betekent
om er als geadopteerde te zijn voor andere geadopteerden. Wat
maakt het project zinvol? Waarom is het belangrijk dat er zoiets
bestaat? Vanuit welke insteek stapten ze in dit project? Wat zijn hun
taken? En met welke thema’s kunnen geadopteerden bij hen terecht?
Sprekers
De educatieve medewerkers van Steunpunt Adoptie en de a-buddy’s

Aansluitend volgt er een panelgesprek met geadopteerden met als
onderwerp: Interlandelijke adoptie, migratie en bijhorende maatschappelijke uitdagingen.
Spreker
Miranda Ntirandekura Aerts, geadopteerd uit Rwanda - klinisch psychologe &
Integratief psychotherapeute bij PIP-KA 2 J

Heb je nog vragen of wens je meer informatie over deze 11de Dag van de Adoptie, neem dan contact op met het VAG-secretariaat via mail naar
info@adoptievlaanderen.be of neem telefonisch contact op het nr. 0479/55 56 58 en spreek een boodschap in, dan bellen wij je spoedig terug.

VAG-boekenstand
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Lezing 3: “K.A.M.E.L.E.O.N”… over late interlandelijke adoptie en
de impact ervan op de sociaal-emotionele ontwikkeling

Verslag Dag van de Adoptie 2018

Verslag Dag van de Adoptie Technopolis Mechelen
Zondag 21 oktober 2018

Het was een dag met een gouden randje, onze 11e Dag van de Adoptie.
Bedankt aan iedereen die erbij was; deelnemers, standhouders en sprekers.
Met bijna 450 aanwezigen deelden we samen dit uniek 2-jaarlijks evenement.
En vooral ook bedankt aan de helpende vrijwilligers; dikke merci voor
jullie inzet!
Met z’n allen maakten we er alweer een ongeëvenaard succes van.
We kozen voor onze Dag van de Adoptie, die nu voor de 3e keer georganiseerd werd door het
‘nieuwe’ team van VAG (uitsluitend vrijwilligers en dat al sedert 2013, dus eigenlijk niet meer zo
nieuw), voor een vertrouwde stek. Vanwege de goed bereikbare locatie en de ruime gratis parking, het steeds boeiend blijvende doe-centrum voor klein & groot en de uitstekende logistieke
ondersteuning van ons evenement, trokken we net als in 2014 naar Technopolis Mechelen.
We durfden overmoedig te zijn en lieten maar liefst 4 sprekers aan het woord tijdens lezingen
die de hele dag door werden gegeven. De sprekers waren niet van de minsten; Eileen Tang van
de LAS studie, kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen, psychotherapeute Miranda
Aerts van PiP-KA2J met panelleden en tot slot de a-Buddies. De lezingen werden op profes
sionele wijze ingeleid en aan elkaar gepraat door onze eigen woordvoerder Erik, die tevens
in de leeszaal een oogje in het zeil hield zodat alles vlot verliep. Dat was wel nodig, met
maar liefst een 100-tal luisteraars per lezing!
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In het andere gedeelte van de door ons gehuurde ruimte, de zogezegde beurshal, was er
doorlopend een gezellige bedrijvigheid. Maar liefst 14 infostanden en 3 pop-ups vulden de
ruimte, samen met een bar en VAG-babbelruimte. Er werd herkend en kennisgemaakt in het
babbelcafé, info ingewonnen bij het Vlaams Centrum voor Adoptie, de binnenlandse en de
buitenlandse adoptiediensten, Pleegzorg Vlaanderen en Steunpunt Adoptie samen met de
a-Buddies stelden met plezier hun project voor aan iedereen die het wilde horen. Bij Jasmine
Travel & Events kon je terecht voor informatie over rootsreizen en Miranda PiP-KA2J liet je kennis
maken met haar aanbod adoptienazorg. Benoit en Debby van Geadopteerd.be deelden menig
praatje en ook de 3 ladies van de Adoptie Shakel hebben hun intrede niet gemist. In de pop-ups
werden er adviezen gegeven rond de verzorging van donkere huid & kroeshaar door Curl Society,
leuke Lego spulletjes aangekocht bij Mijn Blokje en bij ShopAdopt werden er mooie en originele
hebbedingetjes gekocht die gerelateerd zijn aan de landen van herkomst van onze adoptiekinderen.

14

De vrijwilligers aan het VAG-onthaal deden hun best om iedereen de hele dag door vriendelijk te woord
te staan en o ja, we kregen helaas ook onverwacht met een kleine tegenslag te maken. Rots in de
branding Philip, onze VAG-vrijwilliger die al meer dan 20 jaar de VAG-boekendienst vertegenwoordigt, bezeerde zich bij het inladen van de boeken in zijn wagen en kon daardoor niet aanwezig zijn.
Een last minute noodplan zorgde ervoor dat de boeken door iemand van het VAG-team in Oostende
werden opgehaald en dat zo de VAG-boekenstand er toch stond, uitstekend bemand door invaller
Vincent, onze nationale penningmeester. Oef! Soms zijn er bloed, zweet en tranen nodig om doelstellingen (lees: dromen) waar te maken. Daar zijn wij als VAG-vrijwilliger, vooral diegenen sinds 2013 al
deel uitmaken van de harde kern, denk ik allemaal ondertussen al eens achter gekomen o.
Er moet natuurlijk ook iets gezegd worden over de inzet van de mensen die zich inzetten voor de
kinderanimatie en de kinderopvang! Meer dan 50 kinderen werden kleurrijk gegrimeerd door
2 toffe dames, die volgens mij geen moment hebben stilgezeten. Onze sympathieke en altijd
lachende ballonnenclown leek wel een magneet; zij trok talloze enthousiaste kinderen aan waarvoor zij ballonnen omtoverde tot allerhande interessante vormen (dieren, bloemen, hoedjes,
zwaarden, …). Wie deelnam aan de lezingen, kon de kinderen laten opvangen in de VAG-kinderopvang, waar VAG-vrijwilligers hen begeleidden naar leuke shows en demo’s in het doe-centrum, langs de XL-games en vooral niet te vergeten; langs het mooie tentje waar Kim Renuka van
Kuyck en babyweesolifantje Shanti hun onderkomen hadden gevonden. Kim vertelde, vergezeld

Het volledig fotoalbum van de
Dag van de Adoptie is te zien
op het beveiligd ledengedeelte
van de VAG-website
www.adoptievlaanderen.be,
inloggen kan via de homepage met
je mailadres en je paswoord.
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van haar gitaar, op ontroerende wijze het verhaal van Shanti, dat
eigenlijk een beetje (veel) ‘haar’ verhaal is en vertaald wordt in het
mooie kinderboek ‘Shanti’ met prachtige illustraties.
Ik moet vast nog iets of iemand vergeten zijn! Zei ik al dat het
een ongeëvenaard succes was? Dat 3/4de van de deelnemers het
online evalutieformulier invulden en de gemiddelde overall score die
we kregen een dikke 9 was? Laten we zeker ook even kijken naar
enkele mooie fotobeelden, met dank (oeps zie je, bijna vergeten
maar toch niet helemaal) aan onze fotograaf-vrijwilliger Tobias
(nog elders te spotten in dit magazine, rarara).
Wie geven we credits voor het welslagen van dit geweldig event?
Iedereen die meewerkte voor en achter de schermen, iedereen die
aanwezig was, iedereen die VAG op deze manier ondersteunde en
een warm hart toedraagt! Het is zeker weten wederzijds

^

Greet Pauwels
Secretaris VAG
Fotografie: Tobias van Toledo

Bedankt Nationale Loterij spelers: dankzij jullie hebben wij
dit evenement kunnen waarmaken en 450 deelnemers kunnen
gelukkig maken. #Iedereenteltmee

De Dag
400 adoptiebetrokkenen on
technologie
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.
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→→ 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.

van de Adoptie van VAG vzw blijft een succes:
ntmoeten elkaar in het Vlaams “doe-centrum” voor wetenschap en
e te Mechelen tijdens de 11de DAG VAN DE ADOPTIE
Organisatie: 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 769485
info@adoptievlaanderen.be
www.adoptievlaanderen.be
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Vereniging voor
Adoptiekind en Gezin vzw
Erkende vrijwilligersorganisatie

Jaarprogramma 2018

Vereniging voor Adoptiekind en Gezin vzw

VAG-jaarprogramma 2018
→ Provinciale & regionale vormingsavonden
→ Regionale A-teensdagen i.s.m. Steunpunt Adoptie
→ Provinciale activiteiten
→ Dag van de Adoptie

Provinciale vormingsavonden
De provinciale VAG-vormingsavonden 2018 hebben 3 dezelfde weerkerende thema’s en gaan door op de 5 volgende locaties:
Antwerpen: De Geesten, zaal ’t Klaske, Waterstraat 12, 2180 Ekeren
Limburg: OC De Buiting,
Tessenderlosesteenweg 18, 3583 Beringen-Paal
Vlaams-Brabant: CC De Borre, Speelpleinsstraat 10, 3360 Bierbeek
Oost-Vlaanderen: Sint-Jozefzaal, Oude Gaversesteenweg 24 A, NIEUWE LOCATIE!
9820 Merelbeke
West-Vlaanderen: TRAX, Beversesteenweg 67, 8800 Roeselare NIEUWE LOCATIE!
De avonden starten om 20u en eindigen om 22u30. De toegang bedraagt
€ 5 pp voor VAG-leden en € 8 pp voor niet-leden.
Inschrijven bij voorkeur via de VAG-website,
houd je lidnummer bij de hand voor de ledenkorting!
Wie op de vormingsavonden boeken van de VAG-boekendienst wenst
aan te kopen, kan vooraf een bestelling doorgeven via mail naar
vag.boeken@telenet.be.
Op de vormingsavond zelf kunnen de bestelde boeken betaald en opgehaald worden.
Een recente boekenlijst is terug te vinden op www.adoptievlaanderen.be

Thema’s

‘Geen-Bodem-Syndroom’; heeft mijn kind een hechtings
stoornis of niet?
Hechtingsstoornissen en adoptie worden (te?) vaak aan elkaar gelinkt. Maar
wanneer spreken we in de klinische praktijk van een hechtingsprobleem en
wanneer van een -stoornis? Zijn er verschillende types? Bij welke instanties kan je terecht voor professionele hulp? En indien je adoptiekind er last
van heeft, wat vertel je dan aan familie en omgeving?
Een interactieve vormingsavond voor (kandidaat)adoptieouders gevuld met:
een beknopte basistheorie omtrent hechtingsstoornissen, de link met adoptie, casusvoorbeelden uit de praktijk en voldoende ruimte voor eigen inbreng
en vragen.
Begeleider
Miranda Ntirandekura Aerts, geadopteerd uit Rwanda - klinisch psychologe
& Integratief psychotherapeute bij PIP-KA 2 J (Praktijk Integratieve Psychotherapie - Kinderen, Adolescenten & Jongvolwassenen | *Adoptie(na)zorg)
Voor wie?
Voor adoptieouders en geïnteresseerden
Data:
Limburg:
West-Vlaanderen:
Oost-Vlaanderen:
Vlaams-Brabant:
Antwerpen:

dinsdag 27/02/2018
dinsdag 20/03/2018
donderdag 03/05/2018
dinsdag 12/06/2018
dinsdag 25/09/2018

Als het zandmannetje niet vanzelf komt
Slaapproblemen door vroegkinderlijk trauma
Tijdens deze lezing gaan we op verkenning in de wondere wereld van de
hersenen. We bekijken wat er in het brein gebeurt wanneer kinderen op
jonge leeftijd blootgesteld worden aan negatieve ervaringen. Van hieruit
wordt de link gelegd met het soms moeizame verloop van het slaapproces:
geen zandmannetje maar enge kabouters op de rand van het bed. Op ervaringsgerichte manier exploreren we hoe men als ouder zijn kind kan helpen
het lichaam en brein tot rust te brengen.
Begeleider
Katrien Vanfraussen, klinisch psycholoog, Ph.D., psychotraumatoloog &
EMDR-practitioner, werkzaam bij UZ Brussel - Psychiatrische Afdeling voor
infants, kinderen en adolescenten (PAika)

Regionale vormingsavonden
Voor wie?
Voor (kandidaat)adoptieouders en geïnteresseerden
Data:
Oost-Vlaanderen:
Vlaams-Brabant:
Antwerpen:
Limburg:
West-Vlaanderen:

donderdag 22/02/2018
donderdag 22/03/2018
donderdag 26/04/2018
dinsdag 02/10/2018
donderdag 15/11/2018

In 2018 brengt VAG 2 extra regionale v ormingsavonden. Deze gaan door
op de volgende locaties:
Antwerpen: Permeke, zaal Consul, De Coninckplein 25-27, 2060 Berchem
(ingang Muizenstraat)
Oost-Vlaanderen: Sint-Jozefzaal, Oude Gaversesteenweg 24 A,
9820 Merelbeke
De avonden starten om 20u en eindigen om 22u30. De toegang voor deze
regionale avonden bedraagt € 5 pp, zowel voor VAG-leden als voor
niet-leden. Vooraf inschrijven is aangewezen en kan via de VAG-website!

Hoe haal je het in je hoofd? Het puberbrein
i.s.m. Steunpunt Adoptie vzw
De puberteit is een tijd van verandering. Eén waarin onze kinderen een
metamorfose ondergaan. Van kop tot teen. Dat doen ze niet alleen. Als
ouder sta je aan de zijlijn. Je bent zowel supporter als lijnrechter. Je moedigt
aan en vlagt bij buitenspel. Hoewel de spelregels op papier eenvoudig lijken,
zijn ze dat op het veld niet altijd.
Wat gebeurt er in het puberbrein? Waarom kookt het af en toe over? T ijdens
deze vorming nemen we samen een kijkje in het hoofd van pubers en adoptiepubers in het bijzonder. We proberen zo een inzicht te krijgen in interacties en wat we als ouders kunnen doen om te ondersteunen.
Begeleider
Kristina Van Remoortel, educatief en nazorgmedewerker bij Steunpunt
Adoptie vzw
Voor wie?
Voor (kandidaat)adoptieouders en geïnteresseerden
Data:
Antwerpen:
Limburg:
West-Vlaanderen:
Oost-Vlaanderen:
Vlaams-Brabant:

donderdag 08/03/2018
donderdag 19/04/2018
dinsdag 08/05/2018
donderdag 13/09/2018
donderdag 25/10/2018

Binnenlandse adoptie: je ziet het niet, maar het is er wel
Bij adoptie wordt vaak spontaan gedacht aan kinderen uit het buitenland,
maar het huidige adoptielandschap kent momenteel een verschuiving naar
steeds meer binnenlandse adopties. In Vlaanderen bestaat er een grote
groep 40, 50 en 60-jarige binnenlands geadopteerde volwassenen. VAG
wil graag enkele van hen aan het woord laten om ervaringen te delen over
hun beleving en gevoelens bij dit toch wel ingrijpende feit in hun leven en
zo nuttige informatie geven aan zowel binnenlands geadopteerden zelf als
aan (kandidaat)adoptieouders.
Dit zijn de thema’s die aan bod zullen komen:
→ Binnenlandse adoptie: je ziet het niet!
Als Belg geadopteerd zijn in België, kan voor een identiteitscrisis zorgen.
Het argument van ‘je kreeg toch een beter leven’ dat vaak voor buitenlandse adopties gebruikt wordt, is soms moeilijk te accepteren. Binnenlandse adoptie roept dan ook vaak heel wat extra vragen op, niet alleen
bij de geadopteerden zelf, maar ook bij de omgeving. Bovendien zijn
taboes bij de volwassen geadopteerden vaak legio: zowel bij de adoptieouders, bio-ouders als hun familie en omgeving want ‘je ziet het niet,
waarom moet je er dan over praten?’
→ Je beslist om op zoek te gaan: wat nu?
Op zoek gaan is zeker geen must. Maar wat als je beslist om toch op zoek
te gaan naar iemand die waarschijnlijk letterlijk ‘kortbij’ is? We geven
graag enkele tips op basis van onze eigen ervaringen.
→ Je hebt je biologische familie gevonden: wat nu?
Wat is de impact op jezelf, je gezin en je partner? En wat brengt dit
teweeg bij je adoptie-familie en je bio-familie? We zoomen graag in op
deze aspecten aan de hand van getuigenissen.

Regionale A-teensdagen
Begeleiders
Debora Mattys, ervaringsdeskundige en zelf binnenlands geadopteerd en
Benny Vermeerbergen, ervaringsdeskundige binnenlands geadopteerde,
onder sous X
Voor wie?
Geadopteerden, (kandidaat)adoptieouders en geïnteresseerden.
Data:
Antwerpen:
donderdag 17/05/2018
Oost-Vlaanderen: donderdag 11/10/2018

I.S.M. STEUNPUNT ADOPTIE
In 2018 organiseert VAG i.s.m.
Steunpunt Adoptie 3 regionale A-teensdagen. Deze gaan door op de 3 volgende
locaties en data:
Antwerpen:
zaterdag 28/04/2018
Oost-Vlaanderen: zaterdag 22/09/2018
Limburg:
zaterdag 17/11/2018

Zaterdag 28 april 2018 te Boom
Ben je avontuurlijk ingesteld en heb je geen schrik van duizelingwekkende
hoogtes? Dan is onze A-teensdag in het avonturenpark in Boom jou op het
lijf geschreven!
www.intense.be

Zaterdag 22 september 2018 te Gent
Ben je sportief & heb je je altijd afgevraagd hoe het is om vanuit een opgeblazen bal een spel te spelen? Dan is onze bumperballactiviteit Bounce-it
in Gent een topidee!
www.bounce-it.be

Zaterdag 17 november 2018 te Hasselt
Noem je jezelf soms wel eens de Sherlock Holmes onder jouw leeftijdsgenoten? Dan ben je er beter bij tijdens een escape game in de Escape Room
in Hasselt!
lockedinhasselt.be/nl

Ben je tussen 10 en 18 jaar, geadopteerd én heb je zin in een van bovenstaande activiteiten? Schrijf je zeker in! Na elke activiteit eten en drinken
we nog iets samen, om daarna de dag gezellig af te sluiten. De richturen
van elke A-teensdag zijn tussen 14.00 en 20.00 uur. Na inschrijving volgt
verdere informatie.

Prijs: € 10 pp
Inschrijven: via mail naar secretariaat@steunpuntadoptie.be of via
www.steunpuntadoptie.be, uiterlijk tot twee weken voor de activiteit

Provinciale activiteiten
De provinciale activiteiten vinden plaats op verschillende locaties.
Inschrijven voor deze activiteiten is aangewezen gezien het beperkt aantal
plaatsen.
Uiteraard is iedereen welkom op deze provinciale activiteiten, ook als je in
een andere provincie woont! Meer specifieke informatie is terug te vinden
onder de beschrijving van elke activiteit/lezing.

Adoptiecafé te Kortessem
Vrijdag 23 maart 2018 én vrijdag 14 september 2018

Dit alles wordt ons uitgelegd en getoond tijdens deze workshop ‘kroeshaar
en donkere huid’ gegeven door Quazi Hair. We worden ook geholpen met het
toepassen van technieken en krijgen tips voor leuke kapsels. Daarnaast krijgen we ook advies over het verzorgen van de donkere huid en worden we
ook in het specifiek gamma huidverzorgingsproducten dat hiervoor bestaat
wegwijs gemaakt.
Voor de kinderen die zich zouden vervelen tijdens de workshop voorzien
we leuke spelletjes.
Na de workshop is er nog ruimte voor persoonlijk advies en het aankopen
van haar- en huidproducten. En slaan we natuurlijk ook nog een gezellige
babbel bij een drankje en een klein hapje.

Ben je kandidaat-adoptant? Kom je graag in contact met andere wachtende
kandidaat-adoptieouders of wil je graag eens horen hoe het er in een adoptiegezin aan toe gaat?
Ben je al adoptieouder? Heb je zin in een gezellige avond waar je kan praten
met andere adoptieouders, ervaringen kan uitwisselen of eens kan horen
wat er leeft bij andere adoptiegezinnen? Hoor je ook eens graag van een
volwassen geadopteerde hoe het is om geadopteerd te zijn? Dan ben je van
harte welkom in ons adoptiecafé.

Prijs: VAG-leden: € 5 pp, niet-leden: € 8 pp, kinderen gratis, inclusief 1
drankje en hapjes, betaling ter plaatse
Locatie: OC De Buiting, Tessenderlosesteenweg 18, 3583 Beringen-Paal
Tijdstip: van 14u tot 18u
Inschrijven: via mail naar VAGLimburg@hotmail.com of via sms op het
nummer 0494 575 369 vóór 20/11/2018, met vermelding van je naam en het
aantal volwassenen en kinderen

Limburg

Prijs: gratis, consumpties ter plaatse te betalen
Locatie: Oud Corteshem, Dorpstraat 5, 3720 Kortessem (bovenverdieping)
Tijdstip: van 19u30 tot 22u30
Inschrijven: via mail naar VAGLimburg@hotmail.com of via sms op het
nummer 0494 575 369 vóór 20/03/2018 (adoptiecafé voorjaar) 11/09/2018 (adoptiecafé najaar), met vermelding van het aantal volwassenen

Workshop kroeshaar en donkere huid te Beringen-Paal
Zondag 25 november 2018
Ouders met adoptiekinderen uit Afrika zitten vaak letterlijk met de handen
in het haar. Ook wanneer deze kinderen opgroeien tot (jong)volwassenen,
blijft de verzorging van hun kroeshaar voor hunzelf vaak een hele uitdaging.
Gebruiken we gewone shampoo, welke borstel of kam, speciale olie ja of
neen, …? Welke verschillende technieken bestaan er om het kroeshaar in
bedwang te houden? Kunnen we deze als ouder, en later ook als (jong)volwassen geadopteerde, gemakkelijk zelf toepassen of gaan we daarvoor best
steeds naar de Afrikaanse kapper?
Idem dito voor de verzorging van de donkere huid. Vaak is de donkere huid
droog, vertoont witte vlekken, reageert op bepaalde zonneproducten, enzovoort. Welke producten zijn het best voor donkere huidtypes en welke vermijden we best, op welke manier houden we de huid mooi en gezond?

Deze handige VAG-kalender geeft je een chronologisch overzicht
van alle vormingsavonden en activiteiten die VAG in 2018 in petto heeft.
Wil je meer informatie, neem dan een kijkje op de VAG-website www.adoptievlaanderen.be

VAG-KALENDER 2018

Het spreekt voor zich dat je welkom bent op
àlle VAG-vormingsavonden en -activiteiten die
georganiseerd worden in àlle provincies,
ook al vinden deze plaats in een andere provincie
dan die waar je woonplaats is!

* in samenwerking met Steunpunt Adoptie

don 22 feb 2018

van 20u tot 22u30

Als het zandmannetje niet vanzelf komt

Merelbeke

vrij 23 feb 2018

van 20u tot 23u00

Adoptiecafé (VAG Antwerpen)

Broechem

din 27 feb 2018

van 20u tot 22u30

Geen-Bodem-Syndroom; heeft mijn kind een hechtingsstoornis, of niet?

don 8 maart 2018

van 20u tot 22u30

Adoptiepubers*

din 20 maart 2018

van 20u tot 22u30

Geen-Bodem-Syndroom; heeft mijn kind een hechtingsstoornis, of niet?

don 22 maart 2018

van 20u tot 22u30

Als het zandmannetje niet vanzelf komt

vrij 23 maart 2018

van 19u30 tot 22u30

Adoptiecafé (VAG Limburg)

zon 15 april 2018

van 10u tot 15u30

Je Wildste Dag (VAG West-Vlaanderen)

don 19 april 2018

van 20u tot 22u30

Adoptiepubers*

don 19 april 2018

van 20u tot 22u30

Rootsonderzoek China (VAG Oost-Vlaanderen)

zon 22 april 2018

van 14u tot …

Stripwandeling in de Marollen, evt. met etentje (VAG Vlaams-Brabant)

don 26 april 2018

van 20u tot 22u30

Als het zandmannetje niet vanzelf komt

zat 28 april 2018

van 14u tot 20u30

A-teensdag*

don 3 mei 2018

van 20u tot 22u30

Geen-Bodem-Syndroom; heeft mijn kind een hechtingsstoornis, of niet?

Merelbeke

din 8 mei 2018

van 20u tot 22u30

Adoptiepubers*

Roeselare

don 17 mei 201

van 20u tot 22u30

Binnenlandse adoptie: je ziet het niet, maar het is er wel

vrij 8 juni 2018

van 19u30 tot 22u30

Praatcafé (VAG Oost-Vlaanderen)

Merelbeke

zat 9 juni 2018

van 14u tot …

Suske en Wiske Kindermuseum, evt. met etentje (VAG Antwerpen)

Kalmthout

di 12 juni 2018

van 20u tot 22u30

Geen-Bodem-Syndroom; heeft mijn kind een hechtingsstoornis, of niet?

don 13 sep 2018

van 20u tot 22u30

Adoptiepubers*

Merelbeke

vrij 14 sep 2018

van 19u30 tot 22u30

Adoptiecafé (VAG Limburg)

Kortessem

zat 22 sep 2018

van 14u tot 20u30

A-teensdag*

din 25 sep 2018

van 20u tot 22u30

Geen-Bodem-Syndroom; heeft mijn kind een hechtingsstoornis, of niet?

din 2 okt 2018

van 20u tot 22u30

Als het zandmannetje niet vanzelf komt

don 4 okt 2018

van 19u30 tot …

Adoptiecafé (VAG Vlaams-Brabant)

don 11 okt 2018

van 20u tot 22u30

Binnenlandse adoptie: je ziet het niet, maar het is er wel

zon 21 okt 2018

van 10u tot 18u00

Dag van de Adoptie

Mechelen

don 25 okt 2018

van 20u tot 22u30

Adoptiepubers*

Bierbeek

don 15 nov 2018

van 20u tot 22u30

Als het zandmannetje niet vanzelf komt

zat 17 nov 2018

van 14u tot 20u30

A-teensdag*

zon 25 nov 2018

van 14u tot 18u00

Workshop kroeshaar en donkere huid (VAG Limburg)

zon 25 nov 2018

van 13u30 tot 17u00

Workshop muziek en dans (VAG Oost-Vlaanderen)

vrij 30 nov 2018

van 19u tot …

Babbelcafé (VAG West-Vlaanderen)

vrij 30 nov 2018

van 19u30 tot 22u30

Adoptiecafé (VAG Antwerpen)

Beringen-Paal
Ekeren
Roeselare
Bierbeek
Kortessem
Bossuit-Kortrijk
Beringen-Paal
Merelbeke
Brussel
Ekeren
Boom

Berchem

Bierbeek

Gent
Ekeren
Beringen-Paal
Herent
Merelbeke

Roeselare
Hasselt
Beringen-Paal
Merelbeke
Ieper
Broechem

Vlaams-Brabant

Stripwandeling in de Marollen, de multiculturele volksbuurt
van Brussel
Zondag 22 april 2018
In Brussel zijn er meer dan 50 stripmuren met o.a. Kuifje, Marsipulami, Lucky
Luke, de Daltons en nog veel meer. Zelfs als je geen liefhebber bent van
stripboeken zijn ze de moeite waard om te zien.
Deze wandeling wordt georganiseerd in samenwerking met Ket-toeren, zij
bieden al verschillende jaren sfeerwandelingen aan. De gidsen hebben een
grondige kennis van de magie, de tradities en de verborgen hoekjes van deze
uitzonderlijke stad.
Voor degenen die wensen kan er achteraf samen iets gegeten worden in een
typisch restaurantje in de buurt.
Prijs: VAG-leden € 2 per volwassene, € 1 per kind t.e.m. 12 jaar, niet-leden
€ 4 per volwassene, € 2 per kind t.e.m. 12 jaar (VAG Vlaams-Brabant betaalt
een deel van de prijs)
Locatie: voor de Hallepoort (dicht bij Zuidstation - Midi)
Tijdstip: van 14u tot …
Inschrijven: via mail naar vagvlaams-brabant@outlook.be vóór 25/03/2018,
(met vermelding van naam, lid/niet-lid, aantal volwassenen en kinderen
t.e.m. 12 jaar, telefoonnummer) en je ontvangt een mail met de bevestiging of
je wel/niet meekunt met de groep. (GSM bij problemen: 0479 936 686).
Gelieve ook aan te geven of er interesse is om mee te gaan eten na de
stripwandeling, zodat we dit kunnen reserveren.
De inschrijving is pas definitief na overschrijving van de som op de rekening van VAG Vlaams-Brabant (het rekeningnummer wordt meegedeeld in
de bevestigingsmail die je zult ontvangen).

Adoptiecafé te Herent
Donderdag 4 oktober 2018
Geadopteerd, kandidaat-adoptieouder of adoptieouder?
Kom je professioneel in contact met adoptie?
Misschien ben je dan bezorgd of zit je met vragen?
Je wil graag jouw ervaringen delen met andere adoptie-geïnteresseerden?
Of gewoonweg een avondje gezellig bijpraten?
Het kan allemaal in ons adoptiecafé! Je bent er van harte welkom!

Prijs: gratis, consumpties ter plaatse te betalen
Locatie: Het Vertier, Kapelstraat 20, 3020 Herent (www.hetvertier.be)
Tijdstip: vanaf 19u30 tot …
Inschrijven: via mail naar vagvlaams-brabant@outlook.be vóór 20/09/2018
met vermelding van aantal personen (geen kinderen aub) en je ontvangt
een mail met de bevestiging (max. 24 personen). Bij problemen: verwittigen
via e-mail of GSM 0479 936 686

West-Vlaanderen

Je Wildste Dag te Bossuit-Kortrijk
Zondag 15 april 2018
We nemen deel aan de tweede editie van ‘Je Wildste Dag’, een activiteit die
garant staat voor een unieke avontuurlijke beleving langs het Kanaal Bossuit-Kortrijk.
Het aanbod aan avontuurlijke activiteiten is uniek én ruim. Er worden korte
avonturensessies aangeboden: touwenparcours, klimmuren, skaten, duiken
in een unieke duiktank, of paintballen, …
Achteraf kunnen we samen onze avonturen delen op één van de gezellige
plekjes aan het Kanaal in een bar of restaurantje.
Voor meer informatie:
www.toerisme-leiestreek.be/nl/jewildstewesten
Richtprijs: VAG-leden: volwassenen € 10, kinderen vanaf 6 jaar € 8, niet-leden: volwassenen € 12, kinderen vanaf 6 jaar € 10
Locatie: Transfo Zwevegem of Gavers Deerlijk
Tijdstip: van 10u tot 15u30
Inschrijven: via mail naar VAGwestvlaanderen@telenet.be of via telefoon
bij Inge Soenen 0474 473 715 vóór 08/04/2018, met vermelding van aantal
volwassenen en aantal kinderen. Exacte prijs en plaats van afspraak wordt
bij inschrijving meegedeeld.

Praatcafé te Ieper
Vrijdag 30 november 2018
Is het praten op café, is het praten in het café, is het …? Veel stof om verder
over te praten bij Mimi’s in Ieper, en bijpraten zal vermoedelijk niet enkel
gaan over ‘kleine woordjes’.
Hoe gingen jullie om met de lange wachttijd? Wat denk je van die lange
procedure? Had je ook momenten van opgeven?

Hoe gaat het met de opvoeding? Slaapt de kleine goed? Ook al in de puberfase? Wat denk je van rootsreizen? Kan je tips geven over…? Zin om eens te
praten met ‘a nderen’ die in het thema adoptie zitten? Hierbij nodigen we jullie graag uit, eens zonder de kinderen. Of je nu adoptieouder bent, kandidaat
adoptieouder of zelf geadopteerd werd, zeker welgekomen om af te zakken
naar Mimi’s, waar we de hele avond het koffiehuis voor ons alleen hebben.
Prijs: ieder zorgt voor bezoldiging van eigen dranken
Locatie: Mimi’s Ieper, www.koffiehuis-mimis.be
Tijdstip: van 19u tot ….
Inschrijven: via mail naar VAGwestvlaanderen@telenet.be
of via telefoon bij Inge Soenen 0474 473 715 vóór 24/11/2018, met vermelding van aantal volwassenen

Antwerpen

Adoptiecafé met lekkere hapjes te Broechem
Vrijdag 23 februari 2018
VAG Antwerpen trekt in 2018 de kaart van verbondenheid en van gezellig
samenzijn. Gewoon om je verhaal eens te vertellen, om ervaringen uit te
wisselen, om te praten of te luisteren, om te lachen, … Kortweg, we nodigen
iedereen die iets te maken heeft met adoptie uit voor een gezellige avond.
Een adoptievader, een kandidaat-adoptiemoeder, een geadopteerde, een …
Iedereen is van harte welkom!
Prijs: VAG-leden € 5 pp - inclusief lekkere hapjes, niet-leden € 8 pp inclusief lekkere hapjes, dranken aan democratische prijzen (! je kan niet
betalen met de kaart)
Locatie: Tafel 7, Ranstsesteenweg 86, 2520 Broechem
Tijdstip: van 20u tot 23u, welkom vanaf 19u30
Inschrijven: via mail naar vag-antwerpen@hotmail.com vóór
16/02/2018. De inschrijving is pas geldig na betaling op het nummer
BE02 7370 1726 5740 met vermelding van: adoptiecafé, naam +
aantal personen

Bezoek aan het Suske en Wiske Kindermuseum en aansluitend
samen eten in eetcafé ‘In De Gloria’ te Kalmthout
Zaterdag 9 juni 2018
Het Suske en Wiske Kindermuseum is geen gewoon museum maar een echt
doe-museum voor kinderen en voor al wie zich nog jong voelt! De strips
van Suske en Wiske gaan al vele generaties mee. Wie herkent zich in het
gestuntel van Lambik, de ijdelheid van Sidonia of in het koppige karakter
van Wiske? En wist je trouwens dat Suske werd geadopteerd door Sidonia?
Stap samen met andere adoptiekinderen en -ouders in deze wereld vol
humor en spanning. Geïnspireerd door alles wat je tijdens de rondleiding
gezien en gedaan hebt, ga je achteraf zelf aan de slag. Maak je eigen stripverhaal en doe dit op de plek waar Willy Vandersteen en zijn medewerkers van de Studio vroeger werkten. Jong en oud zullen genieten van deze
namiddag vol plezier en creativiteit!
Prijs: € 4 per kind en € 8 per volwassene (VAG-leden en niet-leden)
Locatie: Beauvoislaan 98, 2920 Kalmthout
Tijdstip: van 14u tot 17u
Inschrijven: via mail naar vag-antwerpen@hotmail.com vóór
15/05/2018. De inschrijving is pas geldig na betaling op het nummer
BE02 7370 1726 5740 met vermelding van: Suske en Wiske, naam + aantal
kinderen en volwassenen

Aansluitend aan het museumbezoek nodigen we jullie uit om samen een
hapje te eten in het authentieke eetcafé ‘In De Gloria’. Ook wie niet naar
het Suske en Wiske Kindermuseum komt is ’s avonds van harte welkom
om mee te eten en adoptie-ervaringen uit te wisselen. Uiteraard zijn ook
kandidaat-adoptieouders welkom!
Prijs: er wordt ter plaatse per gezin afgerekend
Locatie: Thillostraat 18, 2920 Kalmthout
Tijdstip: van 18u tot …
Inschrijven: via mail naar vag-antwerpen@hotmail.com vóór 15/05/2018.
Gelieve het aantal personen door te geven zodat we voldoende plaatsen
kunnen reserveren!

Adoptiecafé met lekkere hapjes te Broechem
Vrijdag 30 november 2018
Anekdotes vertellen, ervaringen uitwisselen, vragen stellen of gewoonweg
een avondje gezellig samenkomen om te praten, te lachen, … met gelijkgestemden. Eén onderwerp verbindt ons: adoptie. Kon je er in februari niet bij
zijn of vond je het zo leuk dat het voor herhaling vatbaar is? Hier is ons
tweede adoptiecafé van 2018. Ben je kandidaat adoptieouder, adoptieouder,
geadopteerde of … Iedereen is van harte welkom!
Prijs: VAG-leden € 5 pp - inclusief lekkere hapjes, niet-leden € 8 pp inclusief lekkere hapjes, dranken aan democratische prijzen (! je kan niet
betalen met de kaart)
Locatie: Tafel 7, Ranstsesteenweg 86, 2520 Broechem
Tijdstip: van 20u tot 23u, welkom vanaf 19u30
Inschrijven: via mail naar
vag-antwerpen@hotmail.com
vóór 23/11/2018. De inschrijving is pas
geldig na betaling op het nummer
BE02 7370 1726 5740 met vermelding van:
adoptiecafé, naam + aantal personen

Oost-Vlaanderen

Zoektocht naar rootsgegevens, een getuigenis te Merelbeke
Donderdag 19 april 2018
Christine Deswaef is mama van vier en adoptiemama van Lola, afkomstig
van China. Net zoals vele adoptieouders kreeg Christine vragen van dochterlief omtrent haar adoptiegeschiedenis. De afwezigheid van een ‘biologische’
mama werd benoemd en de zoektocht naar gegevens, de begeleiding van de
zoektocht in dit ‘rootsverhaal’ kon starten. Een niet te missen getuigenis als
je zelf wil reflecteren over het ‘ontdekken van het rootsverhaal’ van je kind.
Tijdens deze avond getuigt Christine over: ‘Waar ze begon met deze zoektocht? Hoe ze gebruik maakte van internet? De ontdekking van alle foute
informatie waarover ze beschikte. De frustraties. Het botsen tegen een goed
georganiseerd systeem van tegenwerking en corruptie. De fantastische
steun van lokale mensen, zomaar voor niets. De sleutel van een succesverhaal. Maar ook hoe Lola met de jarenlange zoektocht omging’. Het hele
verhaal deelt Christine graag met jullie tijdens een boeiende uiteenzetting.
Prijs: VAG-leden € 5 pp, niet-leden € 8 pp
Locatie: Sint Jozefzaal, Oude Gaversesteenweg 24a, 9820 Merelbeke
Tijdstip: van 20u00 tot 22u30
Inschrijven: via mail naar VAGoostvlaanderen@gmail.com of via telefoon
bij Katrijn Jansegers 0496 384 866 vóór 17/04/2018, met vermelding van
aantal volwassenen

Adoptiecafé te Merelbeke
Vrijdag 8 juni 2018
Ben je kandidaat-adoptant? Kom je graag in contact met andere wachtende kandidaat-adoptieouders of wil je graag eens horen hoe het er in
een adoptiegezin aan toe gaat? Ben je al adoptieouder? Heb je zin in een
gezellige avond waar je kan praten met andere adoptieouders, ervaringen
kan uitwisselen of eens kan horen wat er leeft bij andere adoptiegezinnen?
Hoor je ook eens graag van een volwassen geadopteerde hoe het is om
geadopteerd te zijn? Dan ben je van harte welkom in ons adoptiecafé.
Prijs: gratis, consumpties ter plaatse te betalen
Locatie: Kwenenboszaal, Sint Elooistraat 116, 9820 Merelbeke
Tijdstip: van 19u30 tot 22u30
Inschrijven: via mail naar VAGoostvlaanderen@gmail.com of via telefoon
bij Katrijn Jansegers 0496 384 866 vóór 07/06/2018, met vermelding van
aantal volwassenen

VAG Nationaal
Aan de ‘slag’ met muziek, workshop voor adoptiekids
te Merelbeke
Zondag 25 november 2018
ArtMuze vzw is een vereniging die kunst, muziek en dans toegankelijk
wil maken voor iedereen. Muziek is goed voor de gezondheid: zowel voor
lichaam en geest en dat willen ze delen met jong en oud, zonder en mét
uitdagingen (fysiek, mentaal, emotioneel, sociaal, neurologisch...). Dit doen ze
door teambuildings, ateliers voor kinderen en volwassenen, projecten met
scholen en muziekrevalidatie.
ArtMuze komt met grote en kleine percussie-instrumenten (djembé, Afrikaanse drum, cajonga’s, trommels, schud- en shake-instrumenten,.. alles
waar je kan op slaan en waar geluid uit komt) en met boomwhackers naar
de activiteit van VAG. Boomwadde? Boomwhackers zijn gekleurde buizen
in verschillende tonen waar je ritmisch en melodisch mee aan de slag kan.
Elke buis heeft een andere kleur en komt overeen met een andere toon.
En we gebruiken zelfs ons eigen lichaam als instrument met een initiatie
body drum! We voorzien 2 workshops voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Per
groep kunnen maximum 14 kinderen deelnemen. Schrijf je dus tijdig in voor
deze waanzinnig leuke activiteit!
Prijs: VAG-leden € 12 per kind, niet-leden € 15 per kind (van 6 tot 12 jaar)
Locatie: Sint Jozefzaal, Oude Gaversesteenweg 24a, 9820 Merelbeke
Tijdstip: van 14.00u tot 15.30u (workshop 1),
van 15.30u tot 17.00u (workshop 2), onthaal vanaf 13.30u
Inschrijven: via mail naar VAGoostvlaanderen@gmail.com of
via telefoon bij Katrijn Jansegers 0496 384 866 vóór 20/11/2018 met
vermelding van aantal volwassenen en aantal kinderen + keuze workshop
1 of 2.

Heb je nog vragen of wens je meer informatie omtrent deze provinciale
activiteiten ? Neem dan een kijkje op www.adoptievlaanderen.be
bij ‘provinciale activiteiten’ of neem contact op met de provinciale
verantwoordelijke of contactpersoon vermeld onderaan elke activiteit.

Dag van de Adoptie
Zondag 21 oktober 2018
Meer info over de Dag van de Adoptie volgt later.
Noteer alvast de datum in je agenda!

VAG-boekendienst
Familie Quintens, Kievitstraat 28 te Oostende
vag.boeken@telenet.be
tel. (059) 436 624
VAG-boekendienst beschikt over een ruim aanbod adoptie
gerelateerde boeken. Leden van VAG genieten van een korting
van 10, 25 of 40%. Een volledige boekenlijst is te vinden op de
website www.adoptievlaanderen.be

Lidmaatschap VAG
Het jaarlijks lidgeld bedraagt € 25. Woon je niet in België, dan
bedraagt het lidgeld € 35 (€ 10 extra portkosten voor de verzending van de 4 tijdschriften). Betaal je meer dan € 25 of € 35
dan ben je steunend lid. VAG-leden ontvangen het 3-maandelijks VAG-magazine, korting op de vormingsavonden en andere
activiteiten van VAG, korting op de door VAG verkochte boeken
en een digitale nieuwsbrief
Om lid te worden vanVAG dien je je eerst te registreren via de
VAG-website!

Maatschappelijke zetel & secretariaat:
Herestraat 37, 3721 Kortessem
Tel. (0479) 555 658
info@adoptievlaanderen.be
www.adoptievlaanderen.be
www.facebook.com/pages/
vereniging-voor-Adoptiekind-en-Gezin-vzw

Vereniging voor Adoptiekind en Gezin vzw

