Jaarverslag 2017
In 2017 hebben we de stichting verder uitgebouwd in de lijn van onze doelstelling; namelijk er voor
zorgen dat adoptie-nazorg bij wet geregeld gaat worden.
Vanuit de Stichting willen we een platform creëren waarin we ook de Nederlands geadopteerde,
adoptiefouders en afstandsouders meer een gezicht kunnen geven.
Een groep die gezien de leeftijd van met name de afstandsouders, moeilijk te bereiken is.
Er is vooral veel aandacht in de media voor buitenlandse adoptie; echter de binnenlandse
geschiedenis/adoptie mag niet vergeten worden.
De wetenschap spreekt binnen de Nederlandse adoptiegeschiedenis over een gesloten generatie. Dit
heeft ons gebracht tot bedenken en het naar buiten uitdragen van “De Verzwegen Generatie” een
Facebook-”platform” dat we in november 2017 gelanceerd hebben.
Daarnaast heeft de Limburgse omroep L1 heeft ons de mogelijkheid geboden om dit in de
uitzending van Avondgasten bekend te maken.
Tevens is dit een coming out geweest van ons bestuurslid Anne-Marie Goossens van de stichting
die symbool staat voor het letterlijk Verzwegen worden. Ook hierdoor wordt het belang van nazorg
wederom benadrukt.
https://l1.nl/adoptieplatform-in-avondgasten-133490/?pagina=15
Het jaar 2017 heeft in het teken gestaan om dit goed gestalte te geven.
Inmiddels kunnen we vaststellen dat we onder de aandacht zijn gekomen van de politiek en dat we
uitnodigingen hebben ontvangen voor overleg, met de ambtenaren van de Ministeries van Justitie en
Veiligheid en VWS.
In 2018 gaan we dit verder uitbouwen en zal de nadruk worden gelegd op onze doelstelling Nazorg
bij wet regelen voor allen, binnen- en buitenlands adoptie betrokkenen. Het creëren van een
“zichtbare”achterban en realiseren dat nazorg ook meer en meer op de politieke agenda komt.
Sterker nog dat we een toezegging gaan krijgen dat nazorg gewaarborgd gaat worden.
Ook wordt het door ons opgezette pop-up museum rondom 60 jaar adoptiewet in Nederland steeds
weer op ander locaties tentoongesteld. Diverse initiatiefnemers vragen of ze dit museum mogen
gebruiken en als zodanig reist het pop-up museum door het land.
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