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Beste cliënten en belangstellenden,
U staat ingeschreven bij de NAS voor de
opname van tenminste 2 kinderen of u hebt bij
ons aangegeven dat u geïnteresseerd bent om
in dezelfde procedure meer dan 2 kinderen te
adopteren.
Vanuit de zendende landen krijgen wij steeds
vaker de vraag of wij ouders hebben voor
sibling-groepen van 3, 4 of soms 5 kinderen.
Deze groeiende vraag komt voort uit het besef
dat het belangrijk is om broertjes en zusjes bij
elkaar te houden. Het wordt echter steeds
moeilijker om de juiste match te maken voor de
kinderen die hierbij betrokken zijn. Daarom
willen wij in contact komen met aspirant
adoptieouders die geïnteresseerd zijn om een
grotere groep broertjes/zusjes op te nemen in
één procedure.
Bij grotere sibling-groepen is er vrijwel altijd
sprake van beëindiging van de ouderlijke
macht. Kinderen verblijven, als het mogelijk is,
bij elkaar in pleeggezinnen of tehuizen.
Ook binnen sibling-groepen kunnen kinderen
verschillende psychologische of medische
achtergronden hebben. Maar deze kinderen
hebben allemaal een sociaal belaste
achtergrond. Daarbij kunt u denken aan
disfunctionele gezinnen waar mogelijk sprake
was van misbruik bij één of meer kinderen,
huislijk geweld, verwaarlozing en/of
mishandeling. Kinderen kunnen dit zelf
ondergaan hebben of hier getuige van zijn
geweest.
Medische risico’s kunnen een rol spelen door
het gedrag van de ouders tijdens de
zwangerschap (drugs, alcohol, verwaarlozing,
stress) of door de achtergrond van de ouders.
Veelal hebben kinderen een
ontwikkelingsachterstand door hun vroege
leefomstandigheden.
De leeftijden van jongste en oudste variëren. In
de meeste situaties is er sprake van een
oudste kind dat 7, 8 of 9 jaar is, ouder komt
soms ook voor. Het is fijn indien aspirant
adoptieouders hier voor open kunnen staan.

Op dit moment zijn er bij ons 7 grotere sibling
groepen bekend vanuit Hongarije en Portugal.
Bij een van de kinderen is sprake een
levensbedreigende ziekte die het kind heeft
doorgemaakt. In 2014 is dit kind (nu 9 jaar)
genezen verklaard. Het blijft echter wel
frequent onder medische controle.
Naast Hongarije en Portugal worden ook in
andere landen regelmatig ouders gezocht voor
siblings, bijvoorbeeld in Haïti (wachtlijst open)
of Nicaragua (wachtlijst gesloten).
Om u te ondersteuning bij uw beslissing over
adoptie van 3, 4 of 5 kinderen organiseren wij
een informatieavond op 28 juni a.s. Locatie
is het kantoor van de NAS, Leeuweringerstraat
57 in Oudewater. Inloop vanaf 19 uur, we
starten om 19.30 uur. Toegang is € 22,50 per
persoon, aanmelden noodzakelijk. Aanwezige
gezinnen ontvangen op de avond de SAV
folder “meer kinderen tegelijk adopteren”.
Het programma van de bijeenkomst bestaat uit
twee delen. Voor de pauze vertellen ervaringsdeskundige ouders hun verhaal, licht de NAS
de procedure toe en vertelt de SAV over de
nazorgmogelijkheden. Na de pauze is er ruime
tijd voor het stellen van vragen aan het panel
van ouders van grote sibling groepen.
Deze informatieavond staat ook open voor
aspirant adoptieouders die niet zijn
ingeschreven bij de NAS. Voorwaarde is een
BT voor meerdere kinderen of uitzicht op het
gezinsonderzoek bij de Raad.
Voor meer informatie en aanmelding voor de
bijeenkomst kunt u contact opnemen met de
Nederlandse Adoptie Stichting via e-mail
info@nederlandseadoptiestichting.nl
Met vriendelijke groet,
Nederlandse Adoptie Stichting
Arnold Schouten
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