Jaarverslag 2016
Dit jaar zijn we gestart met een tekort van € 1200. Het jaar 2016 hebben we in eerste instantie een
kroonjaar genoemd. Dit in verband met het 60-jarig bestaan van de Adoptiewet in Nederland.
Op 1 november 1956 is deze wet ingegaan.
Ook hebben we de procedure in gang gezet om de status van een Anbi vereniging te verkrijgen voor
onze stichting.
Naar aanleiding van het kroonjaar 60 jaar Adoptiewet in Nederland vonden wij het gepast niet dit te
vieren, maar er wel degelijk bij stil te staan.
Dit hebben wij gedaan door middel van het organiseren van een symposium in Amersfoort, waarvoor
alle adoptieverenigingen en stichtingen van Nederland waren uitgenodigd. Ook hebben wij in Venray
een pop-up museum georganiseerd in het kader van het 60-jarig bestaan van de Adoptiewet. Ook
hier was de gehele adoptiedriehoek vertegenwoordigd: geboortemoeders, geadopteerden en
adoptieouders. Voor deze expositie is veel werk verzet, zijn contacten gelegd, verhalen verzameld,
filmopnames gemaakt, panelen vormgegeven, etc.
Onze adviseur professor René Hoksbergen heeft ons erg ondersteund en geholpen om de
verschillende contacten tot stand te kunnen brengen. Maurice Ambaum heeft de expositie
daadwerkelijk vorm en inhoud gegeven. Het geheel resulteerde in iets unieks in de wereld van
adoptie en bracht velen bij elkaar.
Tot onze grote vreugde mochten we via onze relatie van de oud-wethouder van Maastricht, Jean
Jacobs, via de SNS bank op voorspraak € 200 ontvangen, hetgeen ons wat meer financiële ruimte gaf.
Aan het einde van het jaar was deze ruimte niet meer aanwezig.
Ook hebben we met het bestuur overleg gehad op het ministerie van Justitie in Den Haag. We
hebben hier onze plannen besproken en een goed overleg gehad. We hebben veel informatie, zowel
per mail als per post, overhandigd en een en ander wordt vervolgd.
Het pop-up museum heeft plaatsgevonden in de maand december in de St Anna kapel in Venray. Een
prachtige locatie, mede bemand door onszelf gedurende de openingstijden en tijdens de officiële
opening. Het was voor de bezoekers een emotioneel, informatief en overweldigend geheel. We
kunnen dan ook speken van een groot succes.

Wij gaan gestaag door met onze plannen. Op onze website en Facebook is alles te volgen en wordt
alles up-to-date gehouden.
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