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1. Verhalen vol lekkers.                a-Buddy - Steunpunt adoptie 13,50 € /15,00 € 

 

Geadopteerden delen een gerecht uit hun geboorteland                                  Adoptieverhalen 

In 'Verhalen vol lekkers' delen verschillende geadopteerden een gerecht dat op een of andere 
manier gelinkt is aan hun adoptie. In het aansluitende verhaal vertellen ze waarom dat zo is. 
Letterlijk, verhalen vol lekkers dus!  'Verhalen vol lekkers' is het resultaat van de samenwerking 
tussen  gemotiveerde geadopteerden waaronder Dalilla  Hermans die hun recept en verhaal 
wilden delen. Het boek ontstond met medewerking van branding- en communicatiebureau  “De 
Barbaren” en fotografe Eveline Boone van French Beans. Het boekje vol lekkere gerechten en 
mooie liefdevolle verhalen is echt een must voor al wie met adoptie te maken heeft. Daarbij 
wordt het boekje verkocht ten voordele van het project a-Buddy. a-Buddy heeft tot doel 
volwassen geadopteerden op te leiden tot buddy’s en zo aan andere geadopteerden steun te 
kunnen bieden.  Een mooi boek voor een goed doel en daarbij veel lekkere ideetjes. Geniet van 
de verhalen  van geadopteerden en eet smakelijk. 

 

 
 

2. Pittige postkaarten van a-Buddy      Steunpunt Adoptie                9,00 € /10,00 € 

 

Adoptie postkaarten als steun voor het a-Buddy project Adoptie Postkaarten 

 
Het a-Buddy project heeft tot doel volwassen geadopteerden op te leiden tot buddy’s en zo aan 
andere geadopteerden steun te kunnen bieden met een luisterend oor en positieve boodschap. 
Met de opbrengst van de verkoop van deze kaartjes en het boek “Verhalen vol lekkers“ ( nr.1) 
willen de buddy's de werking van a-Buddy nog versterken om nog meer geadopteerden te 
kunnen helpen. Geadopteerden kunnen met a-Buddy chatten of een vaste gesprekspartner 
aanvragen. Elk pakket bestaat uit 5 verschillende kaartjes, we rekenen geen extra portkosten 
aan als u  ze samen met een boek besteld. 

 

 
 

58. Het gevoel geadopteerd   S. Correwyn – P. Dejonckheere  17,55€ / 19,50€ 

 

Een boek over de binnenkant van adoptie  adoptieverhaal 

De cijfers van interlandelijke adoptie imploderen en toch wachten honderden gezinnen op een 
adoptiekind. Meer dan ooit is er in het adoptiedebat nood aan een ethisch kader, correcte 
informatie en uitwisseling van ervaringen met geadopteerden. Dit boek, dat heel open en 
onbevooroordeeld 8 getuigenissen en verhalen van geadopteerden brengt, zonder eenzijdige 
morele boodschappen rond adoptie, wil daartoe een waardevolle bijdrage zijn. San-Ho 
Correwyn is gewezen voorzitter van vzw Triobla, gewezen mede-oprichter van Geadopteerd.be, 
gewezen bestuurslid van BAK (Belgian Adoptees from Korea) en reeds geruime tijd 
geëngageerd in de behartiging van de belangen van geadopteerden. Pia Dejonckheere is 
sociaal werker. Ze was meer dan 30 jaar werkzaam in de adoptiesector, waaronder het grootste 
gedeelte bij vzw Triobla. Daar had ze als adoptiecoach een blog waarin ze verhalen van 
geadopteerden neerschreef. Een aantal ervan worden hier opnieuw gepubliceerd. 

 

 

 

30. Afstandsmoeders                                             Christel  Don   18,00 € / 20,00 € 

 

Over vrouwen die gedwongen hun kind afstonden Afstandsmoeder 

Ze werden vernederd en weggestopt, ze kregen hun kind vaak niet te zien na de bevalling en 
werden geïnstrueerd om er nooit meer over te spreken; tussen 1956 en 1984 stonden in 
Nederland vele duizenden vrouwen hun kind af ter adoptie. Na tientallen jaren hebben deze 
vrouwen besloten het stilzwijgen te doorbreken. Ze vertellen over hun jeugd, over de periode 
van hun zwangerschap en bevalling, maar ze beschrijven bovenal hoe de beslissing om, 
onder dwang, afstand te nemen van hun kind tot op de dag van vandaag hun leven 
beïnvloedt. In Afstandsmoeders belicht journalist Christel Don een verontrustend en vergeten 
hoofdstuk uit de Nederlandse geschiedenis, een hoofdstuk waarover niet langer gezwegen 
mag worden. 
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55. Losse eindjes.                                                         Elly Petri 18,00€ / 20,00€ 

 

Adoptie, homoseksualiteit, fietsreizen, liefde, humor, verdriet Adoptieverhaal 

Hechtingsproblematiek, verlatingsangst, identiteit. Thema’s die volop aanwezig zijn in het leven 
van de schrijfster nadat ze te horen heeft gekregen dat haar ouders niet haar biologische 
ouders zijn. Hoe is het om dat te horen als puber van vijftien? Wie ben je dan wel? Waar liggen 
je roots? Welke antwoorden vond zij toen ze, samen met haar lief, een jaar lang bijna 12.000 
kilometer dwars door Azië fietste? De lezer reist achterop de bagagedrager mee op zoek naar 
antwoorden. Ontroerende ontmoetingen en ingrijpende gebeurtenissen worden levendig en 
met humor beschreven. Een indrukwekkend levensverhaal en een prachtig reisverhaal waarin 
losse eindjes samensmelten tot een gesloten cirkel.  

 

 

22. Grenzeloos Gewenst                                   Indra Hagelstein 16,20 € / 18,00 € 

 

Een dichtbundel over adoptie  Autobiografisch 

In grenzeloos gewenst probeert geadopteerde Indra Hagelstein  je een inkijkje in haar wereld 
te  geven en in haar eigen kijk op adoptie. Haar schrijfsels heeft ze verpakt in een dichtbundel. 
Ze schrijft over het missen van en het verlangen naar haar oorsprong. Woorden geschreven 
met diepe pijn, groot verdriet en levendige angst. Waar een gemis en verlangen samen komen. 
Een plek met oneindig veel vragen tot een oneindig verlangen en alles daartussen. Een reis 
waarin ze grenzeloos gewenst wil zijn. Voor de 19 jarige Indra is het hartstikke spannend om 
verhalen te delen die ook nog eens over haarzelf gaan. “De angst om afgewezen te worden is 
mijn kernproblematiek dus ben ik erg onzeker over de reacties”, laat Indra eerlijk én dapper 
weten. Waarom ze ver buiten haar comfortzone stapt is simpel: “Ik vind het enorm belangrijk 
dat er meer openheid is over de complexe trauma’s die adoptie soms met zich meebrengt”, 
zegt ze. “Ik hoop dat degenen die mijn boek lezen en hulp nodig hebben, de moed vinden de 
stap naar hulp te zetten. 

 
  

47. In gesprek met je ouders    Rene Diekstra  13,50 € / 15,00 € 

 

Handleiding voor je belangrijkste interview   Informatief 

Om te weten waar je bent en waar je naartoe gaat moet je weten waar je vandaan komt. Denk 
eens aan je ouders en vraag je dan af. ‘Wat weet ik eigenlijk van jullie? Wat weet je van de 
levensloop van je ouders, van de gebeurtenissen die hen als persoon hebben gevormd en van 
de dromen die ze gekoesterd hebben en nog koesteren? Als je het antwoord niet weet, dan is 
het belangrijk om met je ouders in gesprek te gaan. De geschiedenis van je ouders is een 
bepaler van jouw geschiedenis. Hoe meer je van hen kent en begrijpt, hoe beter je jezelf kent 
en begrijpt. Vandaar dit boek. Het is ontstaan uit het project waarin studenten gevraagd werd 
om ‘met hun ouders kennis te maken’. De ervaringen daarmee waren soms schokkend en 
verrassend, maar meestal positief voor de relatie tussen beide partijen. Het schema werd ook 
aan andere groepen uitgereikt. Die belangrijke ervaringen, samen met handvatten voor het in 
goede banen leiden van het gesprek, vormen de inhoud van dit boek. Met dit boek in de hand, 
ga naar je ouders, vraag om een interview, en concludeer na afloop dat je niet alleen hen maar 
ook jezelf beter hebt leren kennen. Ook geschikt voor geadopteerden op rootstocht.  

 

 

43. Bengaalse Curry met een bloemkoolsausje      Rina Duijnker 17,95€ /19,95 € 

 
 
  
 

Over adoptie uit Bangladesh en leven in Nederland Autobiografisch 

Dit boek is het verhaal van Rina Duijnker (1971), die op vijfjarige leeftijd is geadopteerd uit 
Bangladesh. Ze neemt je mee in haar herinneringen aan Bangladesh en haar adoptie in 
Nederland. Ze beschrijft hoe de moeizame relatie met haar adoptiemoeder een rol heeft 
gespeeld. Het verhaal geeft inzicht in de vragen waar geadopteerden mee worstelen, zoals: 
Wie zijn mijn ouders? Kloppen mijn gegevens? De vraag ‘Wie ben ik?‘, wordt door Rina met 
een lach en een traan belicht. Het boek doet je beseffen dat deze vraag niet altijd gemakkelijk 
te beantwoorden is. Prof. Emeritus Hoksbergen schrijft in zijn voorwoord: ‘Voor alle 
geadopteerden is dit een belangrijk boek. Het gaat over het land Bangladesh zelf, maar vooral 
over de gevolgen van het verlies van de eigen moeder, over het proces van aanpassing aan het 
adoptiegezin en over antwoord krijgen op de vraag wie men nu eigenlijk is. Ook voor 
adoptieouders en hulpverleners van adoptiegezinnen is dit een verhelderend boek.‘ 
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41. De Vondelingen                                         Diane De Keyser 22,50 € / 25,00 € 

 

Gevonden kinderen, heel lang geleden tot vandaag Informatief 

Vondelingen zijn voorpaginanieuws. Omdat ze zo uitzonderlijk zijn, krijgen ze alle aandacht. 
Maar vondelingen zijn van altijd en van overal. Amper tweehonderd jaar geleden waren 
ongewenste kinderen niet ongewoon. Brussel had in die tijd niet één of twee vondelingen per 
jaar, maar vijf per week. Kinderen werden achtergelaten op straat, voor een café, in een kerk of 
in de schuif. Naamloos, gewikkeld in enkele lappen. Vaak droegen ze bij wijze van afscheid een 
briefje met een voornaam en melding van doopsel of niet, of een boodschap van armoede en 
grote nood. Anderen kregen een heiligenprentje, een kruisje of een lint mee, om te zeggen: ‘Jij 
bent mijn kind en ik kom je in betere tijden weer halen.’ In “De vondelingen” wordt een naam en 
een verhaal geven aan duizenden ongewenste en naamloze kinderen. Ze geeft een inkijk in de 
wereld van vondelingenschuiven, voedsters, vondelingentransport en uitbesteding. De auteur 
kijkt  niet alleen terug naar wat geweest is, maar houdt ook halt bij de vondelingen van onze 
tijden. Een fascinerend boek. 

 

 

 

33. Voor altijd, het dubbelleven van een afstandsmoeder.  
                                                                  G. Wischhoff 

21,15 € / 23,50 € 

 Het verhaal van een afstandsmoeder Autobiografisch 

Operazangeres wilde ze worden en ze had talent. Haar leven veranderde radicaal, toen ze 
ongewenst zwanger bleek te zijn. Het was 1967; haar vriend was spoorloos verdwenen en 
steun van familie had ze niet. Ongehuwd zwanger zijn was toen een schande. Ze dook onder 
in een vreemde stad en voelde zich gedwongen om haar kind af te staan voor adoptie. Het 
geheim hing als een sluier over haar leven. Ze bleef haar moedergevoel heimelijk koesteren, 
maar ze was ook een levenslustige jonge vrouw met ambities en gevoel voor de liefde. Door 
dit dubbelleven ontstonden problemen en verwarrende situaties. Met vallen en opstaan 
leerde ze haar verleden en zichzelf te accepteren. 

 

 
 

24. Prinses Imara’s haar, kroeshaar is mooi.    R. K. Molshoop          13,50 € /15,00 € 

 

Kinderboekje over het hebben van Kroeshaar 4+ Kinderboek 4+ 

Prinses Imara heeft kroeshaar. Ze heeft liever lange krullen zoals grote zus Ruby of glad haar 
zoals mama. Ze gaat daarom op zoek naar manieren om haar kroeshaar te bedekken, met 
een hoed of een sjaal. Steeds komt ze tot de conclusie dat het geen goede oplossing is en 
uiteindelijk besluit ze haar haar af te knippen. De moeder van Imara is het daar niet mee eens 
en zegt juist dat ze prachtig haar heeft. Ze leert aan Imara dat je juist met Kroeshaar zoveel 
prachtige dingen kunt doen. Zo ziet Imara eindelijk in, dat ze trots mag zijn op haar kroeshaar. 
Ook prinsesjes met lange of korte krullen, met glad haar of welk haar je dan ook hebt. Je bent 
prachtig zoals je bent, Je bent echt mooi. 

 
 

 

17. Hebben ze er Wifi?       Inge Andersson 15,30€ / 17,00€ 

 

Naar China met onze geadopteerde puberdochters Autobiografisch 

“ Hebben ze er wel wifi ? ” Dit is de eerste reactie van de in China geboren, maar in Nederland 
opgegroeide zusjes op het voorstel om een reis te maken naar hun geboorteland. Hua en 
Yanne hebben hiermee direct de toon gezet. Een rootsreis staat duidelijk niet bovenaan hun 
verlanglijstje. Toch zetten hun ouders, Michel en Inge, door. Het resulteert in vier uitzonderlijke 
weken naar de geboortegrond en het verleden van hun dochters. Met zijn vieren bezoeken ze 
de beide kindertehuizen en gedurende de reis stuiten ze op een aantal onverwachte 
verrassingen. In alle openheid beschrijft Inge welke emoties dat oplevert terwijl ze tegelijkertijd 
ingaat op de vraag: was het goed wat we deden door onze dochters als baby uit hun 
geboorteland vandaan te halen? Hebben ze er wel Wifi? is een liefdevol verhaal over een reis 
die in meerdere opzichten verder gaat dan het retourtje China. 
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8. Teddybeer Flora                                    Daisy Mràzkovà                         16,20 € / 18,00 € 

 
 

Kinderboek over een beertje dat een nieuwe thuis vindt 3+ Kinderboek 3+ 

Het sneeuwt in Praag. Het is al donker. Peter keert terug van school. Maar wat draagt hij daar 
onder zijn arm? Toon eens, Peter, wat je daar bij je hebt! Zo begint een warm en teder verhaal 
over een achtergelaten teddybeer. Peter neemt de Teddybeer mee naar huis, waar hij 
gewassen, hersteld en vertroeteld wordt door de ganse familie. De roze bloemetjesjurk van een 
pop staat hem beeldig. En zo wordt hij Flora, een meisjesbeer. Flora kan het best vinden met de 
andere knuffels. Zij mag mee aan tafel en krijgt zelf ook een knuffel om voor te zorgen. Ze leert 
breien en muziek spelen en houdt van boeken. In het bijzonder van de atlas. En vooral van de 
kaart van Australië… “En als we vragen of zij gelukkig is bij ons, dan knikt ze.  Teddybeer Flora 
is een sfeervol, dromerig en tegelijk geestig prentenboek waarin de liefde en fantasie van 
kinderen een eenzame beer gelukkig maakt.  

 
 

137. Het volgend jaar gezin                            Leander Verdievel 18,00 € / 20,00 € 

 

Papa worden, een tragikomische processie van tien jaar autobiografisch  

'Het jaar liep op zijn einde. Onze vrienden brachten, alles bijeen, negen kinderen mee naar 
het huis waar we samen zouden vieren. Wij kwamen aan met een volgestouwde koffer en 
een pijnlijk lege achterbank. Weer een jaar voorbij zonder dat onze ene, grote wens in 
vervulling was gegaan, net zoals vorig jaar en alle jaren daarvoor. "Volgend jaar is het aan 
jullie!", zo spraken onze vrienden ons moed in. Zo werden we het volgend jaar gezin: twee 
mensen met steeds de belofte van groot geluk in het vooruitzicht. Tien jaar, zeventien IVF-
pogingen en een lange adoptieprocedure waren nodig om de droom van Leander en zijn 
vrouw Karen in vervulling te laten gaan. In dit boek gaat hij geen taboe uit de weg. Hij schrijft 
heel open over het onvruchtbare hindernissenparcours dat ze samen hebben afgelegd. Van 
de vele uren in volle wachtkamers in het ziekenhuis, via absurdistische adoptiecursussen tot 
de intense vreugde als ze hun kinderen voor het eerst ontmoeten: dit is hun ontroerende 
verhaal. 

 

 

6. Klein verhaal met een hart         P. Gaudesaboos – E. Peeters  18,00 / 20,00 € 

 

Ingetogen verhaal over adoptie voor kinderen  Kinderboek 4+ 

Een hart, daar begon het mee. 

Tot dan had mijn hart altijd alleen geklopt. 

Over een moeder met een hart 

en een keuze die voor haar geen keuze is 

en over een gezin met warmte en open armen. 

Een ingetogen mooi verhaal over adoptie met leuke tekeningen. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
Meer info of bestellen : via mail naar vag.boeken@telenet.be of storting op rekening BE 29 7381 1121 4764 KREDBEBB met vermelding van het 
nr. van de boeken. De portkosten in België bedragen 3,90 euro bij bestelling van 1 boek, bij bestelling meerdere boeken is de portkost 6,00 euro, 
Vanaf de aankoop van 5 boeken ontvangt u gratis het boek “Het liefste kindje van de wereld” of "Hoe Wouter, Wouter werd" De korting van 
10%,25% of 40% is alleen voorbehouden voor leden VAG, lidgeld bedraagt 25,00 euro per jaar.  Prijzen onder voorbehoud van drukfouten en 
wijzigingen. Uitgebreide informatie over alle boeken op de website www.vagadoptie.be 


