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2. Over VAG
2.1 Inleiding
Al meer dan 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 subsidietoelage 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 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 in 2013 in Kontich, verhuisde begin 2017 naar Kortessem. In 2020
verhuisde de maatschappelijke zetel naar Ekeren:
Maatschappelijke zetel en secretariaat:
August Scheyvaertslaan 37 te 2180 Ekeren
De verhuis van de maatschappelijke zetel werd genotuleerd bij de Algemene Vergadering van 21 maart 2020
en aangepast in de statuten, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, op 23 april 2020.

2.2 Visie en missie
VAG is een vrijwilligersorganisatie van en voor geadopteerden en (kandidaat)adoptieouders. De belangen
van het adoptiekind staan centraal in de ondersteuning van (kandidaat)adoptiegezinnen, waarbij het Haags
Adoptieverdrag als basis wordt erkend.
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VAG legt de volgende accenten:
•
•
•

Verdedigen van de belangen van het (kandidaat)adoptiegezin en de geadopteerde in de maatschappij
en de adoptiewereld
Verbeteren van de maatschappelijke perceptie rond adoptie vanuit een opbouwende benadering
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 (kandidaat)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,
(kandidaat)adoptieouders en geadopteerden, 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 Facebookpagina
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
(kandidaat)adoptiegezin/geadopteerd te zijn
Aanbieden van onafhankelijk infopunt waar (kandidaat)adoptieouders, geadopteerden en
adoptiebetrokkenen terecht kunnen met vragen, bedenkingen, … via mail of telefoon
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 (kandidaat)adoptiegezin en de
geadopteerde in de brede zin begripvol op te vangen en te ondersteunen. VAG wil iets waardevols
betekenen voor de (kandidaat)adoptiegezinnen en de geadopteerden in Vlaanderen.
VAG streeft ernaar ook de geadopteerden zelf meer te betrekken in haar werking, met hen te communiceren
en ook de geboorteouder(s) als volwaardig lid van de adoptiedriehoek niet te vergeten.
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Door onze krachten te bundelen denken wij samen sterker te staan en op die manier een betekenisvolle
functie te vervullen in het Vlaams adoptielandschap; ervaringsdeskundigheid te 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.
Wie behoort tot de doelgroep van VAG?
Intern bestaat de doelgroep uit de adoptiedriehoek: adoptanten, geadopteerden, afstandsouders.
Extern bestaat de doelgroep uit (kandidaat)adoptanten, geadopteerden, adoptiebetrokkenen en derden.
De doelstellingen van VAG zijn gegroeid uit de betrokkenheid en de inzet van (kandidaat)adoptanten en
geadopteerden als ervaringsdeskundigen.
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3. Beleid en organisatie
3.1. Organogram 2020

3.2 Het Bestuur en dagelijks bestuur
Het Bestuur in 2020
•

Ontslagen:

Greet Pauwels gaf haar ontslag als bestuurslid (secretaris en voorzitter ad interim)
Dries Vangaubergen gaf zijn ontslag als bestuurslid (geadopteerde en vertegenwoordiging Oost-Vlaanderen)
Erik Verhoeven gaf zijn ontslag als bestuurslid (woordvoerder).
Bernard Van Steenkiste en Inge Soenen gaven hun ontslag als leden van de Algemene Vergadering.
•

Benoemingen/herbenoemingen:

Staf Laenen werd benoemd als bestuurslid (voorzitter).
Annelies Van Boven werd (her)benoemd als bestuurslid (secretaris).
Vincent Laurent werd (her)benoemd als bestuurslid (penningmeester).
Nele Gruson werd (her)benoemd als bestuurslid (vertegenwoordiging West-Vlaanderen).
Catherine Hoefnagels werd (her)benoemd als bestuurslid (vertegenwoordiging Antwerpen).
Joris Saerens werd (her)benoemd als bestuurslid (vertegenwoordiging Vlaams-Brabant).
Néna Graulus werd (her)benoemd als bestuurslid (website en nieuwsbrief).
Benoit Vermeerbergen werd (her)benoemd als bestuurslid (geadopteerd.be).
Maaike Coucke uit Oost-Vlaanderen gaf aan te willen toetreden tot de raad van bestuur. Dit mandaat dient
nog op volgende AV te worden bekrachtigd.

7

•

Algemene Vergadering:

De samenstelling van de Algemene Vergadering anno 2020 ziet er aldus uit als volgt:
VAG vzw
August Scheyvaertslaan 37
2180 Ekeren
Ondernemingsnummer 435 194 161
jaar 2020

RVB TOT 2022
Dhr.
Mevr.
Mevr.
Dhr.
Mevr.
Dhr.
RVB TOT 2023
Dhr.
Mej.

Algemeen
Vergaderin
g
Raad van
Bestuur

Mandaatverlenging

LEDENLIJST ALGEMENE VERGADERING VAN V.Z.W VAG

NAAM EN VOORNAAM

Functie

SAERENS Joris
HOEFNAGELS Catherine
VAN BOVEN Annelies
LAURENT Vincent
GRUSON Nele
VERMEERBERGEN Benoit

vertegenwoordiging Vl-Brabant
vertegenwoordiging Antwerpen
secretaris en vrijwilligerscoördinator
penningmeester nationaal
vertegenwoordiging W-Vlaanderen
Geadopteerd.be

2022
2022
2022
2022
2022
2022

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

LAENEN Straf
GRAULUS Néna

Voorzitter
website en nieuwsbrief

2023
2023

x
x

x
x

Het afgelopen jaar kwam het Bestuur van VAG 4 keer samen. De vergaderingen gebeurden telkens online.
Dit jaar werd vooral gewerkt aan:
•
•
•
•
•
•
•
•

Algemene werking, beleids -en bestuursactiviteiten
Organisatie vormingsavonden en activiteiten 2020 + aanpassing werking en activiteiten omwille
van maatregelen ter verdere verspreiding van COVID-19
Verder concretiseren van afspraken binnen diverse werkgroepen voor op punt stellen
vernieuwde werking nu betaalde werkkracht wegvalt
Organisatie online vormingsavonden in december 2020
Lancering van een nieuwe website en module nieuwsbrief
Samenstellen, opmaken en publiceren van een 3-maandelijks volwaardig en kwalitatief
adoptiemagazine
Herorganiseren van werking bestuur en dagelijks bestuur naar aanleiding van bestuurswissels
Verder optimaliseren van de vrijwilligerscoördinatie met bijhorende taken olv
vrijwilligerscoördinator

3.3 Vrijwilligers – cijfergegevens
3.3.1 Bestuur
Het Bestuur bestaat uit 8 bestuursleden waarvan 5 adoptieouders, 1 kandidaat-adoptieouder en 2
geadopteerden.
Het Bestuur kwam in 2020 4 keer samen (21/03/2020, 6/04/2020, 3/08/2020, 2/10/2020). Elke vergadering
gebeurde omwille van COVID-19 online door middel van video conference.
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Gestreefd wordt om de vijf Vlaamse provincies te laten vertegenwoordigen door bestuursleden.
Samen vormen zij met Staf Laenen (voorzitter), Annelies Van Boven (secretaris en vrijwilligerscoördinator),
Vincent Laurent (penningmeester), Benoit Vermeerbergen (geadopteerde & meedenker), Néna Graulus
(website en nieuwsbrief) het Bestuur.
Alle bestuursleden zijn vrijwilligers en doen hun taken op basis van vrijwillig engagement.

3.3.2 Algemene Vergadering
De Algemene Vergadering bestaat uit minstens de bestuursleden. Alle werkelijke leden (i.e. personen die
minstens 1 jaar lid zijn van VAG vzw OF leden die door minstens 2 bestuursleden worden voorgedragen én
goedgekeurd door raad van bestuur) kunnen lid worden van de Algemene Vergadering.
Op 21/03/2020 vond de jaarlijkse Algemene Vergadering van VAG plaats, ditmaal uitzonderlijk via
videoconference omwille van de recente maatregelen ter inperking van COVID-19. Het financieel verslag en
het jaarverslag van 2019 en de begroting van 2020 werden voorgelegd, besproken en goedgekeurd door het
Bestuur en de leden van de Algemene Vergadering. Het huishoudelijk reglement werd vernieuwd en werd
goedgekeurd, dit heet voortaan het “intern reglement”.

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 2020 minimaal 1 provinciale (gezins)activiteit 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.
Helaas konden omwille van COVID-19 een groot deel van de geplande activiteiten en adoptiecafé’s niet
doorgaan, zie verder.

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.
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.
Sinds 2018 werd een nieuwe boekenlijst ingevoerd waarin de boeken per onderwerp en de kinderboeken
per leeftijd worden vermeld. Ook de WAN brochures worden afzonderlijk vermeld. In 2019 introduceerden
we boekenpakketten waarbij de leden aan een zeer lage prijs een reeks van vijf interessante boeken kunnen
9

aankopen. We bieden een boekenpakket voor kinderen van 4+, een voor kinderen van 10 +, en eentje voor
beginnende adoptieouders. In 2020 verkochten we vijf van deze boekenpakketten.
Gezien Philip sinds 2018 wegens gezondheidsredenen niet langer de boekendienst op verplaatsing kan
bemannen, namen enkele bestuursleden en vrijwilligers deze taak op zich.
Helaas kon de VAG-boekendienst in 2020 niet op verplaatsing gaan omwille van COVID-19.
De boekenbrochure van de boekendienst bestaande uit een lijst ca. 200 adoptie gerelateerde boeken kan
geraadpleegd worden op de website van VAG vzw https://www.vagadoptie.be/boeken/. Boeken en
boekenpakketten kunnen via mail besteld worden en VAG-leden genieten steeds 10% korting. Leden die
meer dan 25 euro lidgeld betalen zijn steunend lid en krijgen hiervoor als bedanking een extra VAGboekenbon ter waarde van € 5.
Op de nieuwe website van VAG kreeg de boekendienst een afzonderlijke pagina. Maandelijks worden
vernieuwde boekenlijsten online geplaatst.
Ook in het VAG-magazine worden in elke editie de meest recente boekenlijst en de boekenpakketten
gepubliceerd.
De boekendienst verstuurt op regelmatige basis mailings rond naar alle adoptiebetrokkenen om de
boekenlijst, boekenbrochure, boekenpakketten en nieuwe boeken voor te stellen.
Omdat omwille van COVID-19 de boekenstand helaas geen standen op verplaatsing kon bemannen, werd in
diverse nieuwsbrieven reclame gemaakt voor de VAG-boekendienst.
Bijlage 1: VAG-boekenlijst
Bijlage 2: VAG-boekenpakketten

3.3.5 Secretariaat
Sedert 2013 was het secretariaat gevestigd te Kortessem. Sinds maart 2020 bevindt het secretariaat zich op
de nieuwe maatschappelijke zetel:
VAG-secretariaat
August Scheyvaertslaan 37
2180 Ekeren
Tot eind 2019 werden de talrijke secretariaatstaken uitgevoerd door de toenmalige secretaris.
Van 01/01/2013 tot 30/04/2016 werden deze als vrijwilliger gepresteerd.
Van 01/05/2016 tot 31/12/2019 kreeg de secretaris een bediendencontract. Het aantal werkuren dat door
de secretaris gepresteerd werd varieerde en was gemiddeld 19 à 25 uren per week.
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 lagen de
gepresteerde uren te hoog om voor 1 persoon als vrijwilligerswerk te beschouwen. Anderzijds werd er
niemand binnen noch buiten het bestuur gevonden om meer taken op zich te nemen.
De financiële reserves van de vereniging werden aangewend voor deze aanwerving.
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In 2019 kondigde de secretaris aan dat zij haar mandaat als secretaris en voorzitter ad-interim in 2020 niet
wenste verder te zetten, aangezien zij elders een nieuwe professionele uitdaging zou aangaan met meer
werkuren/week en meer werkzekerheid. Aangezien deze andere job niet langer combineerbaar is met haar
job bij VAG vzw en evenmin als vrijwilliger wegens een te groot takenpakket, zal aldus de tewerkstelling van
de secretaris als bediende bij VAG vzw teneinde lopen begin 2020.
Sinds 2020 worden de taken uitgevoerd door de nieuwe secretaris die hierbij wordt ondersteund door een
administratief team.
De taken die door het secretariaat, met ondersteuning van administratief team, worden uitgevoerd zijn:
-

-

beheer van de VAG-mailbox: beantwoorden van mails allerhande, informatieverschaffing,
doorverwijzing indien nodig
ledenbeheer
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.
vrijwilligerscoördinatie
algemeen aanspreekpunt voor leden, adoptiesector en anderen, doorverwijzen van vrijwilligers
naar de vrijwilligerscoördinator
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
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
in overleg met voorzitter bijeenroepen van de bestuursvergaderingen en het 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; inhoudelijk
verslag en financieel verslag
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
…

De secretaris en de penningmeester werken nauw samen inzake financiële aangelegenheden (ledenbeheer
en overige boekhoudkundige taken).
Tot eind 2019 werd ook de opmaak van het VAG magazine door de secretaris gecoördineerd. Sinds 2020
werd hiervoor een afzonderlijke werkgroep “redactieteam VAG” opgericht, zie verder. De huidige secretaris
maakt deel uit van deze werkgroep, maar zorgt niet voor coördinatie.

11

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 VAGvormingsavonden, 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).
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.
In de loop van 2020 zagen we de volgende bewegingen binnen de vrijwilligersgroep:
Nieuwe vrijwilligers:
- 3 contactouders: 3 koppels (= 6 personen)
- 1 vrijwilliger bestuurslid
Totaal nieuw: 7 vrijwilligers
Stopzetting vrijwilligersengagement:
6 vrijwilligers gaven aan dat zij hun engagement niet verder wensten te zetten:
- 3 contactgezinnen: 3 koppels (= 6 personen)
3 vrijwilligers werden geschrapt wegens het niet verlengen van lidmaatschap:
- 2 contactouders: 1 koppel + 1 alleenstaande ouder
Totaal geschrapt: 9 vrijwilligers
Samengevat: +7 vrijwilligers / -9 vrijwilligers
3.4.1 Vrijwilligers
Het totaal aantal vrijwilligers op 31/12/2020 was 133, waarvan:
104 contactouders
7 contactgeadopteerden
22 vrijwilligers overige taken
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Sommige vrijwilligers hebben een dubbelmandaat binnen VAG. Ze zijn bv. zowel contactpersoon als
werkzaam in het 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
Redactie van het magazine
Bijdragen leveren aan magazine
Facebookpagina actueel houden
Updates website
Opstellen nieuwsbrieven en mailings
Hulp bij secretariaatstaken
Grafische opmaak van het VAG-drukwerk
Vormingen/vergaderingen bijwonen van VAG & van de sector
Belangenbehartiging
Coördinatie vrijwilligerswerking
…

3.4.2 Contactpersonen
Gezien de evolutie in de vraag en het aanbod in het delen van ervaringsdeskundigheid en lotgenotencontact
bij VAG, spreken we sinds 2019 bij VAG niet langer van louter contactgezinnen, maar van contactpersonen.
Deze VAG-contactpersonen worden opgesplitst in 3 verschillende categorieën:
- adoptieouders
- kandidaat-adoptieouders
- geadopteerden
Bovenstaande groepen werden bovendien opgelijst naargelang hun specifieke kenmerken, zodat er beter
en gerichter kan worden gezocht naar een geschikte gesprekspartner voor wie daar nood aan heeft.
De VAG-contactpersonen vormen de grootste groep vrijwilligers met een specifiek engagement binnen de
VAG-werking. Ze 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 opgelijst
volgens specifieke kenmerken en/of volgens hun gezins- of persoonsprofiel.
In 2020 waren de traditionele huisbezoeken bij VAG-contactpersonen omwille van COVID-19 nagenoeg niet
mogelijk. Veelal gebeurde de contacten door een video conference. Op de VAG-website werden de VAGcontactpersonen in de kijker gezet
Quote “2020 is tot nu toe een zeer bijzonder jaar en de coronacrisis is jammer genoeg nog niet voorbij. Nog
meer dan ooit zijn contacten met andere (kandidaat)adoptieouders en geadopteerden erg belangrijk.
Ben je geadopteerd, kandidaat-adoptieouder of adoptieouder?
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Heb je nood aan een gesprek met een geadopteerde of (kandidaat)adoptieouder? Wil je je hart eens luchten?
Wil je horen hoe andere gelijkgestemden zich voelen in deze bijzondere tijden? Hoe pakken zij de coronacrisis
aan als geadopteerde of als (kandidaat)adoptiegezin?
Neem dan contact op met één van onze VAG-contactpersonen. Zij maken graag tijd vrij voor een persoonlijk
gesprek. In deze coronatijden is een video call een prima alternatief voor de gebruikelijke huisbezoeken. Via
deze link vind je een overzicht van alle VAG-contactpersonen en hun contactgegevens.
Voor vragen kan je ook terecht via: info@vagadoptie.be” unquote.
Ook via de vrijwilligerscoördinator kan men in contact komen met contactpersonen, vooral wanneer men
een contactpersoon zoekt met specifieke ervaring rond bepaalde thema’s (hechtingsstoornis, special needs,
problemen op school, rootsreizen … ).
Indien de contactpersonen 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 de vrijwilligerscoördinator, dan zal deze steeds eerst contact
opnemen met het contactgezin om te informeren of zij hiervoor openstaan.
Naast informatieverschaffing engageren de VAG-contactpersonen zich ook voor het delen en uitwisselen
van ervaringen via lotgenotencontact. Met de dalende aantallen aanmeldingen voor adoptie en ook het
dalend aantal effectieve adopties op jaarbasis, is hierin een bijkomende taak ontstaan voor de VAGcontactpersonen. 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 en een luisterend oor van een lotgenoot. 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 sinds eind 2018-begin 2019. Voor elke doelgroep
kan men nu gericht bij de VAG-contactpersonen terecht.
Om privacy redenen werd beslist deze gedetailleerde info vanaf 2019 niet meer in het VAG-magazine te
plaatsen, maar enkel nog via de VAG-website te laten raadplegen.
Aantallen per categorie
* Contactgezinnen: adoptieouders én kandidaat-adoptieouders
Tijdens het voorbije jaar werden er 3 nieuwe contactgezinnen toegevoegd.
5 contactgezinnen beëindigden hun engagement.
Dit brengt het totaal op 53 contactgezinnen voor 2020, waaronder 2 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 levenden lijve met een
volwassen geadopteerde te voeren, werd er eind 2018-begin 2019 een nieuwe groep van VAGcontactpersonen opgestart, nl. de contactgeadopteerden.
Eind 2020 telde deze groep 7 contactgeadopteerden.
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3.4.3 Vrijwilligerscoördinatie
Sinds 2018 verlopen de vrijwilligerscontacten niet langer via de secretaris, maar via bestuurslid Annelies Van
Boven, die de taak van vrijwilligerscoördinator op zich neemt via het mailadres vrijwilligers@vagadoptie.be
Het doel van de vrijwilligerscoördinator is om persoonlijkere 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 en hun gezin worden georganiseerd,
telefonische contacten/bevragingen, en dergelijke.
De vrijwilligerscoördinator investeert bijkomend tijd 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.
3.4.4 Vrijwilligerscontacten
Naast de contacten van de vrijwilligers tijdens de vergaderingen van het 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.
Gezien de geografische spreiding van de vrijwilligers over heel Vlaanderen, gebeuren ook vele
contactmomenten via mailverkeer of telefoon. In 2020 gebeurden de contacten nagenoeg enkel via mail,
telefoon en video conferences.
Tussen de vrijwilligerscoördinator en de vrijwilligers gebeurden onder meer de volgende contacten in 2020:
- In februari 2020: uitgebreide bevraging naar profiel en engagement in 2019, dit in het kader van
de verantwoording van de vrijwilligerssubsidie
- Eind februari 202O, tijdens de week van de vrijwilliger, werd een bedankmailtje verstuurd door
de vrijwilligerscoördinator als waardering voor het engagement van de vrijwilligers
- Op 18 april 2020 vond een (online) opleiding plaats voor vrijwilligers voor beheer en aanpassing
van de nieuwe website en nieuwsbrief
- Sinds maart tot eind 2020: mailings met de verschillende provinciale besturen betrekking tot het
uitstellen van activiteiten of het aanpassen van activiteiten in functie van de toen geldende
coronamaatregelen
- Eind juli 2020 werd een nieuwsbrief naar alle vrijwilligers gestuurd. Om de vrijwilligers en hun
gezin een hart onder de riem te steken in de bijzondere moeilijke tijden.
- in augustus werden de VAG-contactpersonen in de kijker geplaatst op de website
- op 12 september 2020 was de VAG-contactdag voor vrijwilligers voorzien maar helaas werd ook
deze activiteit omwille van COVID-19 geschrapt
- In september-november 2020: diverse mailings met de verschillende provinciale besturen voor
organisatie provinciale activiteiten (adoptiecafé, vorming, familieactiviteit) in 2021, dit ter
samenstelling van jaarprogramma 2021
- begin december 2020: kleine attentie (Bedankt vrijwilligers! VAG-pen) opgestuurd naar alle
vrijwilligers naar aanleiding van internationale dag van de vrijwilligerswerking op 5 december 2020
Bijlage 3: nieuwsbrief voor vrijwilligers (zie ook VAG-magazine)
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3.4.5 Vorming VAG-vrijwilligers
A. VAG-vormingsavonden, VAG-magazine, vrijwilligerscontactdag
Boven op hun expertise als ervaringsdeskundige zit de basisvorming voor onze vrijwilligers vervat in ons
jaarprogramma met vormingen (gratis voor onze vrijwilligers) en activiteiten die allemaal 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 (normaal 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 effectief lid zijn van de vereniging en toegang hebben tot het
vormingsprogramma en het magazine, worden ze op deze manier zeer goed geïnformeerd.
Ook op de vrijwilligerscontactdag wordt er in de voormiddag steeds een vormingsmoment voorzien.
In april 2020 werd een opleiding georganiseerd voor vrijwilligers met betrekking tot het beheer en aanpassen
van de nieuwe website en nieuwsbrief.

B. Deelname aan overlegmomenten en vergaderingen in de adoptiesector
Gezien het VAG-team volledig uit vrijwilligers bestaat, 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.
Gewoonlijk nemen één of meerdere vrijwilligers deel aan overlegmomenten die door de adoptiesector
worden georganiseerd, zoals het Groot Adoptieoverleg, Raadgevend Comité Kamer Adoptie,
adoptiestudiedag van de Leuvense AdoptieStudie (LAS), eventuele adoptie gerelateerde events, …
Dit jaar werden omwille van COVID-19 verschillende overlegmomenten geannuleerd of uitgesteld.
Aan volgende overlegmomenten en vergaderingen in de adoptiesector werd deelgenomen in 2020:
- het Groot Adoptieoverleg dd 30/04/2020 en 22/10/2020 werd uitgesteld. Normaal gezien nemen Benoit
Vermeerberghen en/of Caterine Hoefnagels hieraan deel.
- het Raadgevend Comité Kamer Adoptie vond (fysiek) plaats op 20/2/2020 en 9/7/2020: Marleen Bloemen
verontschuldigde zich voor de eerste bijeenkomst, Annelies Van Boven was aanwezig op de tweede
bijeenkomst.
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4. VAG-werking
4.1 VAG vormingen en activiteiten in 2020
4.1.1 Regionale vormingsavonden, provinciale activiteiten, A-teensdagen en workshop voor a-kids en
adoptieouders – cijfers
Ook in 2020 presenteerde VAG vzw een jaarprogramma voor het hele kalenderjaar, met vormingen en
activiteiten die (zouden) plaatsvinden van januari tem december. Door elke provinciale werkgroep werd er
minstens een adoptiecafé en familieactiviteit voorzien.
Omwille van de maatregelen om de verspreiding van Covid-19 te voorkomen heeft VAG vzw in 2020
noodgedwongen een groot aantal vormingen en activiteiten moeten uitstellen naar een latere datum of
2021.
In 2020 plande VAG regionale vormingsavonden met telkens twee thema’s. Hierbij trokken we volop de
kaart van de geadopteerde. We lieten hierbij zowel binnenlands als buitenlands geadopteerden aan het
woord, en dit aan de hand van hun recent gepubliceerde boeken.
Doelgroepen voor de vormingen zijn (kandidaat)adoptiegezinnen, geadopteerden, hulpverleners en
geïnteresseerden in adoptie.
In 2020 werden door VAG vzw volgende vormingen/activiteiten georganiseerd:
-

-

1 regionale vormingsavond (Antwerpen) gepland voor maart maar ging door in september;
3 andere regionale vormingen (Merelbeke, Antwerpen en Gent) werden uitgesteld naar 2021;
14 provinciale (gezins)activiteiten werden gepland. 10 ervan moesten worden geannuleerd
omwille van Covid-19. Eén van de activiteiten kon wel online doorgaan. Drie andere activiteiten
konden wel plaatsvinden;
2 extra gratis online vormingsmomenten werden georganiseerd waarbij dieper ingegaan werd
hoe de tweede lockdown goed door te komen.

In totaal zijn dus slechts 7 activiteiten effectief kunnen doorgaan. Ze werden waar mogelijk op locatie
georganiseerd of online gehouden. De activiteiten stonden onder leiding van de provinciale besturen i.s.m.
het Bestuur en met administratieve en logistieke ondersteuning van het secretariaat van VAG.
Adoptieouders, kandidaat-adoptieouders, geadopteerden, professionelen, studenten en geïnteresseerden
bezochten de VAG-activiteiten.
De geannuleerde vormingen en activiteiten zullen in 2021 terug op de agenda worden gezet.
Het totaal aantal inschrijvingen in 2020 voor de provinciale en regionale vormingsavonden was dus
naargelang. Er waren 16 personen ingeschreven op de vormingsavond in Antwerpen wat aangeeft dat er
zeker interesse is in de aangeboden thema’s. Voor de 4 andere activiteiten die wel konden plaatsvinden
waren er in totaal 65 deelnemers wat aangeeft dat er nood is om samen te komen met andere kinderen en
ouders.
De provincie Antwerpen plande begin maart 2020 een bezoek aan het Chocolademuseum en telde 28
deelnemers. Voor de uitstap naar het Blotevoetenpad in september waren er 13 inschrijvingen.
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Noodgedwongen moest het adoptiecafé/procedurespel online worden georganiseerd deelnemers.

er waren 6

De provincie West-Vlaanderen kon haar activiteit in september wel nog organiseren – er waren 18
deelnemers in het adoptiecafé.
De aangeboden webinars toonden eveneens dat de nood aan vorming, informatie en contact met VAG vzw
en collega’s groot is.
- Voor de webinar: Welke impact heeft deze tweede lockdown op het adoptiegezin en hoe pak je dit
als adoptiegezin aan? door Saskia Malcorps en Nicole Vliegen van de Leuvense AdoptieStudie waren
er 47 inschrijvingen.
- Voor de Interactieve online praatavond voor geadopteerden (vanaf 16 jaar) in samenwerking met
a-7 Buddy, een project van Steunpunt Adoptie waren er 7 inschrijvingen.
Enkele cijfers ter vergelijking:
2019 gemiddeld 13,4 deelnemers/avond
2018 gemiddeld 17,2 deelnemers/avond
2017 gemiddeld 21,8 deelnemers/avond
Ondanks de moeilijke periode die we nu meemaken met Covid-19 merken we dat de deelnemers een zeer
enthousiast publiek zijn dat dankbaar is dat dit soort evenementen wordt georganiseerd door VAG vzw en
dat ook online sessies gesmaakt worden.
De A-teens dagen van 2020 in samenwerking met Steunpunt Adoptie leverden in totaal 8 inschrijvingen op.
Ook hier werden 2 van de 3 activiteiten uitgesteld naar 2021. Gezien het hier ook om een specifieke en niet
zo makkelijk bereikbare doelgroep gaat, zijn we tevreden met dit aantal.
Nieuw in 2020 in samenwerking met Steunpunt Adoptie waren de workshops voor a-kids en adoptieouders.
Er werden 2 workshops voorzien, één in Gent en één in Antwerpen. Hier werd 1 van de 2 workshops
uitgesteld naar 2021. Voor de workshop in Antwerpen waren er 10 volwassenen en 3 kinderen ingeschreven.

4.1.2 Inhoudelijke beschrijving van de vormingen en activiteiten
A. 2020 : regionale vormingsavonden
In 2020 organiseerden we vormingsavonden in regio Oost (te Antwerpen) en regio West (te Gent).
Op deze manier bood VAG 4 vormingsavonden:
• 2 weerkerende thema’s in zowel Gent als Antwerpen
• Op voorhand in te schrijven via de VAG-website
De avonden startten om 20u en eindigden om 22u30.
De toegangsprijzen voor de vormingsavonden in 2020 bedroegen 8 euro voor zowel leden als niet-leden.
Inschrijven via de VAG-website via het inschrijvingsformulier verliep vlot.
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A.1 twee weerkerende thema’s op twee locaties
•

De provinciale VAG-vormingsavonden 2020 gingen door op volgende locaties:

Antwerpen:
Oost-Vlaanderen:
•

De Geesten, zaal ’t Klaske, Waterstraat 12, 2180 Ekeren
Sint-Jozefzaal, Oude Gaversesteenweg 24 A, 9820 Merelbeke

Thema’s en data per provincie

Zoektocht naar het verleden
Er zijn legio mogelijkheden waarom een kind te vondeling is gelegd in China. Yanina, geadopteerd uit China,
wil na haar bezoek aan het tehuis in 2010 meer over haar geboorteouders te weten komen. Haar ‘zoektocht
naar het verleden’ begint. Tijdens deze onderneming stuit Yanina op aangrijpende gebeurtenissen waardoor
haar kijk op het Chinese leven verbreedt. Zij beseft dat achter iedere verlating een uniek verhaal schuilt. Zal
zij ooit de ware toedracht van haar achterlating achterhalen?
‘Zoektocht naar het verleden’ is het tweede boek van Yanina en het vervolg van het in 2012 gepubliceerde
‘Terug naar waar ik geboren ben’.
Tara, adoptiecoach en ook geadopteerd, leest fragmenten voor uit het boek en koppelt deze aan de theorie,
waarbij ook haar adoptieverhaal ter sprake komt. Na de boekvoorstelling neemt Tara je als adoptiecoach
mee achter de scènes van het verwerkingsproces. Er wordt samen op zoek gegaan naar de redenen waarom
een geadopteerde start met zijn/haar zoektocht naar....
Sprekers
Claudia Waas en Yanina Verplanke, adoptiemoeder en geadopteerde, in samenwerking met Tara Mergaey
Mergeay, adoptiecoach en geadopteerde
Voor wie?
Voor (kandidaat)adoptieouders, geadopteerden en geïnteresseerden
Data en locaties
Do 26/03/2020→verplaatst naar 24/9/2020: De Geesten, zaal ’t Klaske, Waterstraat 12, 2180 AntwerpenEkeren → deze vorming is doorgegaan met 16 deelnemers
Do 22/10/2020: Sint-Jozefzaal, Oude Gaversesteenweg 24 A, 9820 Merelbeke → uitgesteld naar 2021
omwille van COVID-19. Er waren 20 inschrijvingen. Iedereen werd persoonlijk verwittigd.
Onzichtbaar, het bijzondere verhaal van een adoptie
Bij adoptie denken we spontaan aan blanke ouders met buitenlandse kinderen, terwijl er een verschuiving
is naar steeds meer binnenlandse adopties. Lieve Van Beeck is één van de vele binnenlands geadopteerde
volwassenen in Vlaanderen. Als Belg in België geadopteerd zijn zorgt vaak voor een identiteitscrisis vanaf de
puberteit. “Je bent met je gat in de boter gevallen” of “Je hebt toch een beter leven gekregen”, wat vaak
voor buitenlandse adopties gebruikt wordt, is een moeilijk te aanvaarden argument bij binnenlands
geadopteerden.
De taboes bij de binnenlands geadopteerde volwassenen zijn zeer talrijk, want “Je ziet het niet, dus hoeft er
niet over gesproken te worden”, denkt men. Maar niets is minder waar. Lieve Van Beeck wil het onzichtbare
een gezicht geven, het onuitgesprokene uitspreken. Vanuit haar eigen leven en haar werk als integratief
psychotherapeut, weet Lieve hoe moeilijk het is om dit taboe te doorbreken. In de eerste plaats door de
existentiële loyaliteit die elke geadopteerde voelt tegenover zijn of haar biologische ouders en de
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dankbaarheid die wordt gevoeld tegenover de adoptieouders. Deze plicht tot dankbaarheid leidt vaak tot
het gevoel van nergens thuis te horen en geen ‘grond’ te hebben. Je wil eigenlijk graag blij zijn omdat je
geadopteerd bent, maar je wil ook verdrietig zijn omdat je geadopteerd bent. Dat zorgt voor veel verwarring.
Lieve Van Beeck kan op een erg boeiende manier vertellen over haar eigen weg die ze heeft afgelegd en ze
kan dit ook theoretisch kaderen dankzij haar opleiding en ervaring als psychotherapeut.
Tijdens deze avond kan het boek ‘Onzichtbaar, het bijzondere verhaal van een adoptie’ aangekocht worden.
Spreker
Lieve Van Beeck is integratief psychotherapeut en binnenlands geadopteerde. Zeer recent verscheen haar
eerste boek ‘Onzichtbaar, het bijzondere verhaal van een adoptie’
Voor wie?
Voor (kandidaat)adoptieouders, geadopteerden en geïnteresseerden
Data en locaties
Do 7/05/2020 → verplaatst naar 20/11/2020: VCOK, Raas van Gaverestraat 67a, 9000 Gent → uitgesteld
naar 2021. Er waren reeds 30 inschrijvingen. Iedereen werd persoonlijk verwittigd.
Do 29/10/2020: De Geesten, zaal ’t Klaske, Waterstraat 12, 2180 Antwerpen-Ekeren → uitgesteld naar 2021.
Er waren reeds 10 inschrijvingen. Iedereen werd persoonlijk verwittigd.

A.2 In december 2020 : webinar als alternatief online vormingsaanbod
De nieuwe realiteit dwong ook VAG vzw om mee te gaan in het zoeken naar nieuwe manieren om vormingen
aan te bieden. Zo werden er in 2020 twee succesvolle gratis webinars georganiseerd.
Webinar: Welke impact heeft deze tweede lockdown op het adoptiegezin en hoe pak je dit als adoptiegezin
aan?
door Saskia Malcorps en Nicole Vliegen van de Leuvense AdoptieStudie (LAS)
Donderdag 10 december 2020
Voor een tweede keer zijn gezinnen op zichzelf aangewezen. In de afgelopen weken brengen we weer veel
tijd samen binnenshuis door zonder al te veel mogelijkheden tot ontspanning of afleiding: hobby’s en
sportactiviteiten van kinderen en ouders vallen regelmatig weg, leuke activiteiten in weekends of vakantie
zijn vaak geen optie meer. Terwijl sommige gezinnen die extra tijd samen als een verademing ervaren, zorgt
het bij andere gezinnen tot spanning en stress. Daarenboven vragen adoptiekinderen vanuit het rugzakje
dat ze sowieso hebben soms extra bijzondere aandacht. De vraag komt bij veel gezinnen naar boven hoe je
als ouder sterk genoeg in je schoenen staat om deze periode door te komen, in harmonie met jezelf, je
partner en de rest van je gezin?
Saskia Malcorps en Nicole Vliegen zijn beiden psychologen verbonden aan de Leuvense AdoptieStudie, een
longitudinale studie naar de ontwikkeling van adoptiegezinnen in Vlaanderen. In deze webinar staan ze stil
welke impact die extra spanning kan hebben op onze emoties, en het vermogen om te kunnen blijven
denken over onszelf en onze gezinsleden. Verder lichten ze vanuit hun onderzoeksbevindingen toe welke
gezinsdynamieken stress in een adoptiegezin kunnen teweegbrengen.
Uiteraard worden ook concrete tips en handvaten aangereikt voor adoptiegezinnen en wordt er tijd
uitgetrokken om vragen te stellen.
Wanneer? Donderdag 20/12/2020 van 20u tot 21u30
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Prijs? Gratis!
Hoe inschrijven? Mail naar info@vagadoptie.be met vermelding “vorming (kandidaat)adoptieouders”. Na
inschrijving ontvang je de link naar het online vormingsmoment in je mailbox.

Interactieve online praatavond voor geadopteerden (vanaf 16 jaar)
in samenwerking met a-Buddy, een project van Steunpunt Adoptie
Donderdag 17 december 2020
Uit ervaring weten we dat met elkaar praten en naar elkaar luisteren heel erg belangrijk is, vooral in moeilijke
tijden. Maar hoe onderhoud je je sociale contacten nu fysiek afspreken nagenoeg niet mogelijk is tijdens
deze tweede lockdown? Had je een rootsreis gepland, maar kon deze niet doorgaan omwille van corona?
Wil je graag ervaringen uitwisselen met andere geadopteerden? Heb je vragen, bezorgdheden of gewoon
nood een luisterend oor? Onder begeleiding van een buddy van a-Buddy kunnen jullie ervaringen uitwisselen
met geadopteerden. We starten deze avond met een korte voorstelling van a-Buddy en met enkele
getuigenissen van geadopteerden, waarna er vragen kunnen gesteld worden en verhalen gedeeld.
Een buddy van a-Buddy zal dit gesprek mee in goede banen leiden.
Wanneer? Donderdag 17/12/2020 van 20u tot 21u30
Prijs? Gratis!
Hoe inschrijven? mail naar info@vagadoptie.be met vermelding “vorming geadopteerden”. Na inschrijving
ontvang je de link naar het online vormingsmoment in je mailbox. Heb je vragen die je graag beantwoord
ziet? Geef ze dan vooraf door via info@vagadoptie.be

B. 2020 : VAG provinciale activiteiten
In 2020 werden er in alle provincies activiteiten georganiseerd door de provinciale werkgroepen. Ook
werden de werkgroepen wederom gestimuleerd om praatcafé’s enkel voor volwassenen te organiseren.
Helaas, omwille van de maatregelen om de verspreiding van Covid-19 te voorkomen heeft VAG vzw in 2020
het grootste deel van haar activiteiten moeten uitstellen.
Om toch tegemoet te komen aan de nood aan vormingsmomenten werd bekeken of online vormingen of
activiteiten konden worden georganiseerd. Dit is voor het eerst getest door de provincie Antwerpen met
een online adoptiecafé.
In de provincies Limburg, Vlaams-Brabant, Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen en Antwerpen gingen er 4
activiteiten effectief door.
De provinciale activiteiten vinden gewoonlijk 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!
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Vlaams-Brabant
Bezoek aan VRT te Brussel →uitgesteld
Zaterdag 28 maart 2020
De VRT NXT-rondleiding neemt jullie mee doorheen het VRT-gebouw. Wandel samen met een enthousiaste en
geïnformeerde gids door de verschillende studio’s van bekende televisieprogramma’s zoals Het journaal, Vandaag,
Ketnetwrap of Extra Time. Daarnaast is er ook tijd om te zien en te leren hoe de VRT-radiozenders (Radio 1, Radio 2,
Studio Brussel, MNM en Klara) elke dag radioprogramma’s maken.
Het bezoek aan de VRT wordt afgesloten met een halfuur in de interactieve belevingsruimte. In deze ruimte kunnen
we met de groep bijvoorbeeld filmpjes bekijken over de VRT, zelf het weerbericht presenteren of zelf radio maken.
Omwille van organisatorische redenen vragen we uitdrukkelijk om in te schrijven vóór 13/03/2020.
Prijs: € 9 per persoon
Locatie: De ingang van de VRT bevindt zich aan het Karabiniersplein (Henri Evenepoelstraat, 1030 Schaarbeek)
Tijdstip: om 13u45 aan de ingang van de VRT
Inschrijven: vóór 13/03/2020 via mail naar vagvlaams-brabant@outlook.be met vermelding van aantal personen
(aantal volwassenen en kinderen). Vervolgens ontvang je van ons een mailtje met een uitnodiging tot betaling. Contact
bij problemen: 0496 87 80 92.

Adoptiecafé te Heverlee →uitgesteld
Donderdag 1 oktober 2020
Geadopteerd, kandidaat-adoptieouder of adoptieouder? Of kom je professioneel in contact met adoptie?
Misschien ben je 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, 1 drankje aangeboden door VAG Vlaams-Brabant, overige consumpties ter plaatse te betalen.
Locatie: ViaVia, Naamsesteenweg 227, 3001 Heverlee
Tijdstip: vanaf 19u30 tot …
Inschrijven: vóór 27/09/2020 via de website of via mail naar vagvlaams-brabant@outlook.be met vermelding van
aantal volwassenen. Contact bij problemen: 0496 87 80 92.

Antwerpen
Bezoek aan het chocolademuseum te Antwerpen
Zaterdag 7 maart 2020
We gaan op bezoek in het walhalla voor chocoladeliefhebbers. Het chocolademuseum is een belevingsmuseum waar
je letterlijk je vingers kunt aflikken. In veertien gethematiseerde ruimtes gaan we mee in het verhaal van de Belgische
chocolade. Deze heerlijke reis start in de cacaoplantages aan de evenaar en volgt de cacaoboon naar de grootste
opslaghaven van cacao ter wereld in Antwerpen. Een reusachtige fantasiemachine toont hoe Belgische chocolade
gemaakt wordt en hoe de fluweelzachte smaak ontstaat.
Chocoladetradities, geschiedenis, merken, producten en innovaties die voor een wereldwijde reputatie zorgden,
vinden we allemaal terug op onze reis door het museum. En onderweg kun je naar hartenlust proeven, dat spreekt
voor zich!
Prijs: € 15 per volwassene en € 11,5 per kind t.e.m. 11 jaar
Locatie: Koningin Astridplein 7, 2018 Antwerpen
Tijdstip: van 14u tot …
Inschrijven: vóór 28/02/2020 via mail naar vag-antwerpen@hotmail.com of via telefoon bij Catherine Hoefnagels 0495
87 08 34 met de vermelding van het aantal volwassenen en kinderen. De inschrijving is pas geldig na betaling op het
nummer BE02 7370 1726 5740 met vermelding van chocolademuseum + naam.
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Blotevoetenpad en smullen op de pannenkoekenboot te Dessel
Zondag 27 september 2020
Je schoenen uittrekken en door water, modder of over grindweggetjes en kiezels lopen? Aan de Sas4-Toren vertrekt
het toffe Pagadderpad, een sportieve boswandeling met blotevoetenpad voor grote en kleine pagadders. Het parcours
vol speelse opdrachten daagt kinderen op verschillende manieren uit: lopen over water, springen, rennen als een vos,
konijn of ree, denappelschieten, dieren zoeken, balanceren, pootje baden in de Nete, … Daarna gaan we onze
innerlijke ik verstevigen op de pannenkoekenboot. Mmmm …
Deze wandeling is ongeveer 2,4 km lang en is geschikt voor groot en klein die graag beweegt en speelt in de natuur.
En zeg nu zelf, welke pagadder houdt daar nu niet van?
Neem een handdoek en droge sokken en schoenen mee voor na de wandeling!
Prijs: gratis, consumpties op de pannenkoekenboot zelf te betalen
Locatie: Sas4-Toren, Nieuwedijk 72Z, 2480 Dessel
Tijdstip: om 13u30 wandeling en om 16u pannenkoeken
Inschrijven: vóór 6/09/2020 via de website of via mail naar vag-antwerpen@hotmail.com of via telefoon bij Catherine
Hoefnagels 0495 87 08 34 met de vermelding van het aantal volwassenen en kinderen. Zo hebben we zeker allemaal
een plaatsje op de pannenkoekenboot.

Adoptiecafé: procedurespel met speeddating te Ranst → online
Vrijdag 13 november 2020
De weg naar een adoptiekind is niet voor iedereen evident en soms is er nood om met gelijkgestemden hierover te
praten. Je staat aan het prille begin van de adoptieprocedure, je zit er middenin of je bent op weg naar het eindpunt
om je kindje eindelijk in je armen sluiten!
We werkten een spel uit waarbij de verschillende noodzakelijke stappen van de adoptieprocedure op een ludieke
maar leerrijke manier worden doorlopen. Benieuwd of je de eindmeet kan halen en hoelang je er over zal doen?
Tijdens deze avond maken we natuurlijk tijd om samen iets te drinken en ervaringen te delen. We nodigen hierop
graag kandidaat-adoptieouders uit, onafhankelijk van de fase binnen de procedure.
Prijs: € 8 per persoon, 1 drankconsumptie is inbegrepen, de overige consumpties zijn zelf te betalen
Locatie: Den Moor, Moorstraat 8, 2520 Ranst
Tijdstip: van 20u tot 23u
Inschrijven: vóór 7/11/2020 via de website of via mail naar vag-antwerpen@hotmail.com of via telefoon bij Catherine
Hoefnagels 0495 87 08 34 met vermelding van aantal personen

Extra vormingsavond ‘IK BEN 9’ te Antwerpen-Ekeren →uitgesteld
Donderdag 19 november 2020
VAG Antwerpen organiseert een extra vormingsavond met als thema ‘IK BEN 9’, een speciale editie voor adoptieouders
van kinderen tussen de 8 en 11 jaar.
Meidenvenijn, jongens die stoer doen, groepsdruk, erbij willen horen, heftige emoties en verdriet, oude angsten die
weer terugkomen, pesten, onzekerheid, … zijn thema’s die een grotere rol gaan spelen rond het negende levensjaar.
Is jouw kind rond de negen jaar en merk je dat zijn of haar gedrag en behoeftes veranderen? Vind je het lastig om
jouw kind hierbij op een fijne manier te ondersteunen? Dacht je eerst ook dat jouw kind al vroeg aan de puberteit
begon of vraag je je af of het adoptie gerelateerd is?
Tijdens de vorming vertelt Wendy Vermeulen over de negenjarenfase, waardoor er voor jezelf als adoptieouder meer
duidelijkheid komt over deze bijzondere fase in het leven van jouw kind. Is dit een fase die elk kind doormaakt? Of is
dit iets adoptiespecifiek wat er bij ons gebeurt?
We praten over de verschillende thema’s die spelen in deze periode en je ontvangt ook praktische tips en handvaten
voor thuis.
Zou je deze fase in het leven van je kind graag beter willen begrijpen? Kom dan zeker naar deze vormingsavond!
Spreker: Wendy Vermeulen is kinder- en jongerencoach en Rouw & Verlies Counselor bij Praktijk LiefLijf in Muizen,
waar ze dagelijks met kinderen, jongeren en hun (plus, adoptie, pleeg, ...) ouders op pad gaat. Verder geeft ze ook
weerbaarheidstrainingen (Rots & Water) en Happy Kids Massage. Ze is ook adoptiemoeder.
Prijs: € 8 per persoon
Locatie: ’t Klaske, Waterstraat 12, 2180 Antwerpen-Ekeren
Tijdstip: van 20u tot 22u30
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Inschrijven: vóór 16/11/2020 via de website of via mail naar vag-antwerpen@hotmail.com of via telefoon bij Catherine
Hoefnagels 0495 87 08 34 met vermelding van aantal personen

Oost-Vlaanderen
Adoptiecafé te Merelbeke →uitgesteld
Vrijdag 20 maart 2020
Een ontmoetingsmoment voor geadopteerden, kandidaat-adoptieouders, adoptieouders, afstandsouders, … . We
maken er een gezellige avond van met drankjes, hapjes en een vleugje muziek.
Prijs: gratis, consumpties ter plaatse te betalen
Locatie: Sint Jozefzaal, Oude Gaversesteenweg 24, 9820 Merelbeke
Tijdstip: vanaf 20u tot …
Inschrijven: via mail naar VAGoostvlaanderen@gmail.com of via telefoon bij Katrijn Jansegers 0496 38 48 66 met
vermelding van aantal personen

Familiespel ‘1 tegen allen’ te Aalst →uitgesteld
Zondag 28 juni 2020
We maken het Aalsters stadspark onveilig met een groot ‘één tegen allen’-spel. De kinderen gaan de uitdaging aan
tegen de ouders en proberen 24 opdrachten goed te volbrengen in een bepaalde tijd. Let op, er mogen slechts twee
foutjes gemaakt worden anders winnen de mama's en de papa's. Als de kids winnen staat er hen een leuke verrassing
te wachten. Zorg dat je dit zeker niet mist! Na ‘the battle’ tussen kids en ouders genieten we samen van een drankje
in het Melkhuisje.
Prijs: € 5 per gezin
Locatie: Stadspark Aalst, Parklaan, 9300 Aalst. We verzamelen aan het Melkhuisje (café stadspark)
Tijdstip: van 13u30 tot …
Inschrijven: vóór 21/06/2020 via de website of via mail naar VAGoostvlaanderen@gmail.com of via telefoon bij Katrijn
Jansegers 0496 38 48 66 met vermelding van aantal personen (volwassen en kinderen). Na inschrijving ontvang je een
uitnodiging tot betaling.

Filmavond ‘Lion’ te Merelbeke →uitgesteld
Vrijdag 11 december 2020
Een vijfjarige Indische jongen raakt zijn broer kwijt in een station in een plattelandsdorpje in India en stapt per ongeluk
op een trein die hem duizenden kilometers verder voert. Hij zwerft moederziel alleen door de straten van Calcutta,
tot hij geadopteerd wordt door een koppel uit Australië. Vijfentwintig jaar later beslist hij om op zoek te gaan naar zijn
verloren familie.
Prijs: € 5 per persoon
Locatie: Sint Jozefzaal Merelbeke, Oude Gaversesteenweg 24, 9820 Merelbeke
Tijdstip: van 20u tot …
Inschrijven: via de website of via mail naar VAGoostvlaanderen@gmail.com of via telefoon bij Katrijn Jansegers 0496
38 48 66 met vermelding van aantal personen

West-Vlaanderen
Trampoliespringen te Oostende →uitgesteld
Zondag 22 maart 2020
Deze activiteit springt meteen in het oog bij jong en oud; spring een gat in de lucht op een van de vele trampolines
van het park, laat je kunsten zien en spring daarbij in het oog óf voor elkaar in de bres. Volwassenen kunnen meegluren
vanuit de gezellige bar bij een drankje en babbel of kunnen langs de wandelpaden tussen de trampolines hun springin-‘t-velds aanmoedigen. We voorzien een drankje voor de springers. Verse sokken zijn verplicht!
Prijs: € 15 per persoon voor 2u springplezier inclusief drankje voor de springers, overige consumpties ter plaatse te
betalen
Locatie: Fortstraat 128b, 8400 Oostende
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Tijdstip: van 13u30 tot 18u (we springen van 14u tot 16u)
Inschrijven: vóór 12/03/2020 via mail naar VAGwestvlaanderen@telenet.be of via telefoon bij Inge Soenen 0474 47
37 15 met vermelding van aantal springers. Na inschrijving ontvang je een uitnodiging om te betalen.

Babbelcafé te Kortrijk met gast
Vrijdag 25 september 2020
Kandidaat-adoptieouder, adoptieouder, geadopteerde, … iedereen heeft zijn verhaal en daarbij staat adoptie centraal.
Het is goed om eens met gelijkgestemden ervaringen uit te wisselen. Hoe ervaar jij dit, hoe reageer ik het best als ik
dat zie, in welke levensfase doe ik zo, waar kan ik info vinden over dit onderwerp, ik kon niet naar een bepaalde
voordracht komen maar ben wel benieuwd hoe het was, …
Veel vragen, veel gedachten, … Nood aan een babbel? Ons babbelcafé is het goede moment om met elkaar in contact
komen. Welkom!
Prijs: gratis, consumpties ter plaatse te betalen
Locatie: locatie ergens in Kortrijk, wordt later meegedeeld
Tijdstip: van 20u tot ….
Inschrijven: vóór 15/09/2020 via de website of via mail naar VAGwestvlaanderen@telenet.be of via telefoon bij Inge
Soenen 0474 47 37 15 met vermelding van aantal personen

Adoptiepapa’s Tom De Cock en Hannes Coudenys aan het woord te Roeselare →uitgesteld
Donderdag 19 november 2020
Ben je (kandidaat)adoptieouder? Ben je ook zo benieuwd naar de ervaring van anderen? Hoe hebben zij het traject
ervaren, waar zijn ze tegenaan gebotst, hoe gingen ze om met de wachttijd, hoe kijken ze erop terug? Misschien
hebben ze goeie tips? En vooral, hoe gaat het nu met hen?
Om antwoord te krijgen op al onze vragen laten we graag twee ervaringsdeskundigen aan het woord.
Twee bekende adoptiepapa’s komen hun ervaringen vanaf de start van het parcours tot nu met ons delen: schrijver
en radio-dj Tom De Cock en vlogger Hannes Coudenys gaan met elkaar in dialoog.
Het belooft alvast een boeiende avond te worden waarbij zowel binnenlandse als interlandelijke adoptie aan bod
zullen komen.
Prijs: € 8 per persoon, vooraf over te schrijven
Locatie: In de Bar van Trax Roeselare, Traxweg 1, 8800 Roeselare
Tijdstip: om 19u30
Inschrijven: via de website of via mail naar VAGwestvlaanderen@telenet.be of via telefoon bij Inge Soenen 0474 47
37 15 met vermelding van aantal personen. Na inschrijving ontvang je een uitnodiging om te betalen.

Limburg
Adoptiecafé te Genk →uitgesteld
Dinsdag 21 april 2020
Een gezellige avond rond adoptie voor kandidaat-adoptieouders, adoptieouders, geadopteerden, afstandsouders,
naaste familie, … Niets formeel en ongedwongen, alles bespreekbaar.
Prijs: gratis, consumpties ter plaatse te betalen
Locatie: Ciné Città, C-Mine 1, 3600 Genk
Tijdstip: vanaf 19h30 tot …..
Inschrijven: via de website of via mail naar VAGLimburg@hotmail.com of via telefoon bij Staf Laenen 0471 13 76 86
met vermelding van aantal personen

Plopsa Indoor te Hasselt →uitgesteld
Zaterdag 21 november 2020
Kom samen met VAG Limburg genieten van Maya, Plop, Bumba, ….. Samen met de kinderen maken we er een
gezellige en leuke dag van.
Amusement voor jong én minder jong!
Prijs: € 8 per deelnemer (beperkt aantal kaarten, dus snel inschrijven is de boodschap!)
Locatie: Plopsa Indoor, Gouverneur Verwilghensingel 70, 3500 Hasselt

25

Tijdstip: vanaf 10h00 tot ….
Inschrijven: vóór 14/11/2020 (én zolang de voorraad tickets strekt!) via de website of via mail
naar VAGLimburg@hotmail.com of via telefoon bij Staf Laenen 0471 13 76 86 met vermelding van aantal personen.
Na inschrijving ontvang je een uitnodiging tot betaling (inschrijving is pas definitief na betaling)

C. Regionale A-teens dagen in samenwerking met Steunpunt Adoptie vzw
Net als de vorige jaren werden er in 2020 i.s.m. Steunpunt Adoptie 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 blijkt een goede formule. Helaas moesten ook hier een een aantal
activiteiten worden uitgesteld naar volgend jaar. Slechts één activiteit kon doorgaan maar de twee beleiders
kregen het fijne gezelschap van 8 A-teens.
De A-teens dagen werden gepland op de 3 volgende locaties en data:
Oost-Vlaanderen: Za 09/05/2020 van 13u30 tot 19u (richtuur): Trampolinepark in Lochristi
West-Vlaanderen: Za 19/09/2020 van 13u30 tot 19u (richtuur): SUP in Brugge
Antwerpen: Za 28/11/2020 van 13u30 tot 19u (richtuur): Waterpretpark in Beveren
Trampolinepark in Lochristi → geannuleerd
Op 9 mei trekken we naar JumpSky, het tot het leukst verkozen indoor attractiepark! Met 3500 m² is dit het
grootste trampolinepark met de meeste attracties. Hier hoeven we niet veel woorden aan vuil te maken,
denk ik … Verkocht? Inschrijven maar!
SUP in Brugge
SUP-wie? Stand Up Paddling-wat? SUP is de nieuwe rage binnen de watersporten. Het is een hippe vorm
van golfsurfen waarbij je je rechtopstaand op een plank voortbeweegt met een peddel. Niet bang om nat
te worden en kunnen die armspieren van jou wel wat aan? Schrijf je dan snel in!
Waterpretpark in Beveren → geannuleerd
Wat is beter dan een tropisch zwemparadijs op een herfstdag?! Inderdaad. Wildwaterbanen, glijbanen,
golfslagbad, een warme laguna, een zwemvijver en zoveel meer … Hebben jullie er even veel zin evenveel
zin in als de buddy’s?
D. Workshop in samenwerking met Steunpunt Adoptie vzw
Workshop life story work voor a-kids en adoptieouders
Data en locaties
Za 21/03/2020 van 9u30 tot 12u30: Steunpunt Adoptie, Raas van Gaverestraat 67b, 9000 Gent →
uitgesteld naar 2021
Za 10/10/2020 van 9u30 tot 12u30: Het Scoutshuis (Hopper), Wilrijkstraat 45, 2140 Antwerpen
De workshops starten om 9u30 en eindigen om 12u30. De workshops van de a-kids en ouders vinden
plaats op hetzelfde moment, op dezelfde locatie maar in een verschillend lokaal. Het zou fijn zijn als jullie
samen komen, maar indien dit niet lukt is apart inschrijven mogelijk.
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Voor a-kids
Soms is het fijn om samen met andere geadopteerde kinderen iets leuk te doen …
Knutsel je graag? In groep met andere a-kids en onder begeleiding van een a-buddy halen we onze
creativiteit naar boven. Wat we precies zullen maken, blijft een leuke verrassing! Niettegenstaande het
plezier van het knutselen en het samenzijn primeren, is er ook ruimte om het thema adoptie via het
knutselwerkje bespreekbaar te maken.
Voor adoptieouders
In het leven van elk adoptiekind zijn er ontbrekende puzzelstukjes. ‘Life story work’ is een poging om een
deeltje van de verloren gegane informatie terug te geven aan je kind door samen het levensverhaal te
exploreren en construeren. We leggen je de principes hiervan uit zodat je thuis aan de slag kan gaan.
Theoretische kaders worden aangevuld met praktisch advies. Hoe kunnen we (jonge) kinderen helpen om
een samenhangend verhaal te maken van hun eigen levensverhaal?
Begeleiding
Annick Boosten, a-buddy (in Gent) en Pinki Peeters, a-buddy (in Antwerpen)
Kristien Wouters, educatief medewerker bij Steunpunt Adoptie
Voor wie?
Voor a-kids (lagere schoolleeftijd) en adoptieouders
De inschrijvingen voor deze workshops lopen via de website van Steunpunt Adoptie. De deelnameprijs
bedraagt € 15 per persoon. Wanneer er meerdere leden van hetzelfde gezin deelnemen dan betaalt de
tweede, en eventueel volgende, deelnemer van het gezin € 10.
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4.2 Het VAG-secretariaat
4.2.1 Informatieverschaffing algemeen & omtrent de adoptieprocedure
Informatievragen via het VAG-secretariaat kunnen op verschillende manieren gesteld worden: per mail, via
het invulformulier op website of in een persoonlijk gesprek. Mails worden in de mate van het mogelijke zo
spoedig mogelijk beantwoord, binnen enkele dagen.
Gelet op het steeds aantal dalende telefoonoproepen de laatste jaren en gelet op het feit dat de werking
sinds 2020 enkel en alleen op vrijwilligers draait die zich engageren om taken op te nemen naast hun
professionele en gezinsleven, werd beslist om de telefoonlijn stop te zetten.
Aantal mails 2013-2020 (die worden beheerd door secretaris)

Totaal
Info over 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

2019
867
89
38
7
216
517

2020
690
51
19
2
163
455

Overzicht informatievragen adoptieprocedure
2013: 236 informatievragen adoptieprocedure
2014: 225 informatievragen adoptieprocedure
2015: 307 informatievragen adoptieprocedure
2016: 210 informatievragen adoptieprocedure
2017: 195 informatievragen adoptieprocedure
2018: 154 informatievragen adoptieprocedure
2019: 98 informatievragen adoptieprocedure
2020: 51 informatievragen adoptieprocedure
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Conclusie: de daling in het aantal informatievragen aangaande de adoptieprocedure bij VAG vzw is wellicht
te wijten aan het steeds dalende aantal kandidaat-adoptanten, aan de lange wachttijd waarin vragen nihil
zijn en aan het feit dat de kandidaat-adoptant de weg vindt naar en zich voldoende geïnformeerd voelt door
de officiële en daartoe bij adoptiedecreet aangewezen instanties zoals het Vlaams Centrum voor Adoptie en
het Steunpunt Adoptie.
De rol van VAG vzw is hierin ondergeschikt en dus logischerwijze geëvolueerd naar een doorverwijsfunctie
als het louter over vragen over het starten en het verloop van de adoptieprocedure gaat.
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4.2.2 Opvoedingsondersteuning en doorverwijzing – nazorgvragen
Adoptiegezinnen ondersteunen is steeds een belangrijk doel van VAG vzw geweest. Ook in 2020 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.
19 personen, voornamelijk adoptieouders en geadopteerden wendden zich in 2020 via mail met hun
nazorgvraag tot VAG.
VAG verleent bij ernstige problemen in eerste instantie eerstelijnshulp en verwijst daarna door naar de
professionele ondersteuning van VCA 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
ook geen bevredigend antwoord op kunnen geven. Ook voor zoektochten naar biologische familie en
rootsinfo lijkt het moeilijk te zijn pasklare antwoorden te vinden/krijgen bij de professionele organisaties.
Vandaar dat deze mensen wellicht ook bij VAG aankloppen, in de hoop geholpen te worden met het zoeken
naar antwoorden voor hun hulpvraag.
Om hierbij toch hulp te kunnen bieden zal VAG (indien van toepassing) zich baseren op de ervaringen van
de VAG-contactpersonen die reeds in contact zijn gekomen met adoptie gerelateerde hulpverlening of
ervaringsdeskundigheid hebben rond een bepaalde vraag zoals rootsreizen, gedragsproblemen, … en die
vaak meer specifieke antwoorden kunnen verschaffen omtrent de gezochte informatie. De VAGcontactpersonen die hun specifieke ervaringen willen delen zijn hierin belangrijke spelers.
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 vragen van geadopteerden zijn meestal:
rootsvragen, een gesprek met lotgenoten, vragen rond inzage dossier of adoptie gerelateerde hulpverlening.
In enkele gevallen kwam er ook een hulpvraag vanuit de hulpverlening zelf, in hun zoektocht naar gepaste
hulpverlening in een bepaald traject (jeugdzorg, CLB, psycholoog, …).
We vinden het vooral belangrijk dat wie aan VAG vzw een hulpvraag stelt het gevoel heeft gehoord te zijn,
dat we samen met naar oplossingen zoeken en liefst ook op zo kort mogelijke termijn. Dat betekent dat we
daarvoor soms meerdere keren contact hebben.
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In 2020 ontvingen we in totaal 19 nazorgvragen
2013: 37 nazorgvragen
2014: 51 nazorgvragen
2015: 92 nazorgvragen
2016: 69 nazorgvragen
2017: 81 nazorgvragen
2018: 60 nazorgvragen
2019: 50 nazorgvragen
2020: 19 nazorgvragen
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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.
Via de VAG-website kan men digitaal inschrijven voor de vormingsavonden, provinciale activiteiten 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 nieuwtjes,
artikels en actualiteit gedeeld. Het aantal likes van de VAG-facebookpagina groeit elk jaar, van 170 likes bij
de overname in 2013 tot meer dan 1.700 likes eind 202O. 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.
Omdat de website van VAG dringend aan vernieuwing toe was werden er eind 2019 initiatieven genomen
tot het bouwen van een nieuwe website met een nieuwe partner. De nieuwe VAG-website, met daarbij
horend ook een nieuwsbrief met een nieuwe look, werden deze begin maart 2020 gelanceerd.
De nieuwe website www.vagadoptie.be heeft een frisse en speelse lay-out en wordt als volgt opgebouwd:
- Startpagina: wie is VAG?
- VAG-contactpersonen
- Nieuwspagina
- Activiteiten: overzicht activiteiten met de mogelijkheid om online in te schrijven
- Boekendienst
- Lid worden met formulier om online lid te worden
- Over adoptie
o Nuttige adressen
o Hulpverlening
o Veelgestelde vragen
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-

Contact met formulier om via website een vraag te stellen. Deze vragen komen terecht bij de
secretaris via info@vagadoptie.be

In bijlage 4 wordt de nieuwsbrief ter aankondiging van de nieuwe website opgenomen.
Bijlage 4: nieuwsbrief lancering nieuwe website
Op het moment dat nieuwe hosting voor website werd aangevraagd, werden ook extra mailadressen
aangemaakt voor vrijwilligers binnen VAG.
Binnen VAG vzw nationaal bestaan volgende mailadressen:
• info@vagadoptie.be – beheer door secretaris
• leden@vagadoptie.be – beheer door lid administratief team
• magazine@vagadoptie.be – beheer door coördinator redactieteam
• vrijwilligers@vagadoptie.be – beheer door vrijwilligerscoördinator
• voorzitter@vagadoptie.be – beheer door voorzitter
Met uitzondering van het mailadres info@vagadoptie.be, worden bovenvermelde mailboxen hoofdzakelijk
gebruikt voor het versturen en ontvangen van berichten voor intern gebruik en voor de specifieke
doeleinden dienend voor de mailbox waarvoor contacten met derden is vereist.
Het communiceren met de buitenwereld (externe contactpersonen, media, partners, etc.) gebeurt
voornamelijk door de secretaris die beheerder is van de mailbox info@vagadoptie.be.
4.3 Samenwerking met Steunpunt Adoptie vzw
Op 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 nieuw
Bestuur bestaande uit een kleine groep gemotiveerde adoptieouders, inclusief voorzitter, secretaris en
penningmeester.
VAG verwijst door naar Steunpunt Adoptie vzw voor vragen rond de infosessie en de voorbereiding op
adoptie, en indien er nood is aan professionele nazorg.
Omdat er uit een VAG-ledenbevraging nood bleek aan meer contactmomenten tussen adoptietieners, vroeg
VAG vzw in 2018 aan Steunpunt Adoptie vzw om 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 kennen daardoor een succesvolle verloop. Daarom werd deze samenwerking voor de A-teens
dagen ook in 2020 verdergezet.
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.
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Steunpunt Adoptie vzw op haar beurt doet regelmatig beroep op VAG vzw voor het verspreiden van
informatie aangaande hun eigen vormingsmomenten en het a-Buddy project. VAG vzw verspreidt deze
informatie via de website, nieuwsbrief, Facebook pagina en/of tijdschrift.

4.4 Belangenbehartiging
VAG probeert, vanuit de taak belangenbehartiging van (kandidaat)adoptiegezinnen en geadopteerden, 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 wanneer er een nieuwsitem dat ‘hot’ is, opduikt in de media.
De voorbije jaren kon er vaak wegens andere prioriteiten (het organiseren van het vormings- en
activiteitenprogramma, het magazine, … ) en dit jaar omwille van COVID-19 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
alleszins 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
2017: zoeken naar nieuwe kandidaten voor de nieuwe samenstelling van het Raadgevend Comité
2018: - 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
2019: - deelname van VAG vzw als spreker in het Vlaams Parlement Commissie Welzijn, vertegenwoordigd
door 2 adoptieouders en 1 geadopteerde, aan de hoorzitting van 9 januari 2019 over de conceptnota
betreffende het invoeren van gewone adoptie in een jeugdhulptraject
- mailverkeer met Pleegzorg Vlaanderen en schriftelijke vraag in het Vlaams Parlement Commissie
Welzijn rond het onterecht weigeren van kandidaat-adoptieouders voor het volgen van het
voorbereidend traject tot pleegouderschap
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- 2 werkvergaderingen rond de uitwerking van het project ‘adoptieschoolkoffers’
- het zoeken naar en het voordragen van 4 (nieuwe) kandidaten voor het Raadgevend Comité
Opgroeien met kamer adoptie (voorheen Raadgevend Comité van VCA) waarvan er 2 weerhouden
werden
- advies geven aan de vertegenwoordigers voor VAG van het Raadgevend Comité, omtrent de
onderwerpen op de agenda van de vergaderingen
- het deelnemen aan het panelgesprek namens VAG vzw (door bestuurslid VAG Oost-Vlaanderen
Katrijn Jansegers) ter afsluiting van het 2-daags symposium te Brussel rond de toekomst van
interlandelijke adoptie
2020: - advies geven aan de vertegenwoordigers voor VAG van het Raadgevend Comité, omtrent de
onderwerpen op de agenda van de vergaderingen
- in het magazine werd bijzonder aandacht besteed aan welzijn in coronatijden
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 aan 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 2020
Sinds 2013 werd het VAG-tijdschrift in een nieuw jasje gestoken (overeenkomstig nieuwe huisstijl en nieuw
logo anno 2013). Er werd gekozen voor een 3-maandelijkse uitgave in full colour met de naam VAGmagazine.
In 2020 verschenen er 4 edities van het VAG-magazine.
Het magazine bevat o.a. de volgende rubrieken:
-

Editoriaal
VAG-jaarprogramma met vormings- en activiteitenkalender
Aankomsten adoptiekinderen
Geadopt(h)eerlijk
Provinciale activiteiten in de kijker
Actualiteit in de vorm van krantenartikels of overname artikels overige geschreven pers
Verslagen vormingsavonden en activiteiten VAG
Ervaringsverhalen (kandidaat)adoptieouders, geadopteerden, …
Rootsverhalen adoptieouders, geadopteerden, …
Een dag uit het leven van een adoptiegezin
Geadopteerde aan het woord
Interviews
Gezocht/oproep
Nazorgrubriek Steunpunt Adoptie informeert
Kind en Gezin informeert
Rubriek Ontwikkelingsproject in de kijker
Opvoedingstips
Boek/filmbesprekingen
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-

Boekenlijst en boekenpakketten
VAG contactgezinnen
Nuttige adressen
VAG kalender

In 2020 werd bij de 3 laatste tijdschriften tevens bijzondere aandacht besteed aan welke impact COVID-19
heeft op kandidaat-adoptieouders, adoptiegezinnen, adoptieouders en geadopteerden. Zowel
ervaringsverhalen, de impact op de werking van de verschillende adoptiediensten en organisaties binnen de
adoptiesector als concrete tips hoe omgaan met extra druk en stress tijdens deze coronatijden kwamen aan
bod.
In 2020 werden de tijdschriften 4 maal voorbereid en verwerkt.
Tijdschrift maart 2020
Tijdschrift juni 2020
Tijdschrift september 2020
Tijdschrift december 2020

57e jaargang
57e jaargang
57e jaargang
58e jaargang

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

oplage
oplage
oplage
oplage

600
550
550
550

Het aantal blz. per editie bedroegen respectievelijk 43, 43, 47 en 47 bladzijden (incl. cover).
Een redactieteam onder leiding van Greet Pauwels staat in voor de inhoud van het tijdschrift.
Samen met Greet werkten volgende vrijwilligers in het redactieteam in 2020: Laetitia Lebbe, Annelies Van
Boven, Juanita Maes, Jokelien Vanden Broucke, Tina Colpaert, Claudia Verplancke, Veronique Van Craen,
Sofie Toremans en grafisch ontwerpster Annelies De Smet.
De teamleden dragen elk op hun manier bij tot het tot stand komen van en het succes van het magazine
door bijvoorbeeld nieuwe onderwerpen aan te brengen voor artikels, interviews af te nemen en uit te
schrijven, redigeerwerk te doen of de proefdruk van het volledige magazine na te lezen.
Het redactieteam verdeelt de taken onderling, volgt de actualiteit, schrijft en/of verzamelt artikels. De
grafisch ontwerpster verwerkt deze informatie in een levendige lay-out. Vrijwilligster en grafisch
ontwerpster Annelies De Smet is verantwoordelijk voor de lay-out.
Aan de provinciale vrijwilligers van VAG wordt gevraagd boekbesprekingen of verslagen van VAG-activiteiten
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. Aan de stem van
de geadopteerde wordt er veel aandacht besteed, d.m.v. ervaringsverhalen, interviews enz.
Op regelmatige basis worden 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.

34

Covers VAG-magazines 2020

4.6 Boekenverkoop
Ondanks de corona moeilijkheden verkocht de boekendienst in 2020 slechts iets minder dan in 2019. Heel
wat oudere titels werden uitverkocht en verdwenen van de lijst en heel wat interessante nieuwe boeken
werden aan de lijst toegevoegd. We konden opnieuw het jaar eindigen met een kleine winst.
De boekenpakketten waarbij de leden aan een zeer lage prijs een reeks van vijf boeken kunnen aankopen
werden in de loop van 2020 vernieuwd, ze blijven een aanhoudend succes. We bieden een boekenpakket
voor kinderen van 4+ waarvan we er vier verkochten, een voor kinderen van 10+ daar verkochten we er drie
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van. Van het boekenpakket voor beginnende adoptieouders verkochten we er één. In totaal vonden acht
pakketten de weg naar onze leden.
De ereleden werden ook in 2020 beloond, ze kregen elk een boekenbon ter waarde van vijf euro. Twee
ereleden maakten daar gebruik van. Ook de overeenkomst inzake verkoop via de Nederlandse firma loopt
verder, regelmatig kopen zij nieuwe boeken aan. Helaas konden wij in 2020 wegens covid geen enkele keer
op verplaatsing gaan met de boekenstand. Wat natuurlijk invloed had op de verkoop en de dienstverlening.
In 2020 verkochten we in totaal 130 boeken en we kochten 107 boeken aan. in 2019 was de verkoop 147
boeken en aankoop 117.
Onze stock per 1 januari 2021 was 463 boeken, 1 januari 2020 was dat 490.
De meest verkochte boeken in 2020 waren:

Adoptie is een verhaal met vele hoofdstukken Over ieder hoofdstuk is al wel eens een boek geschreven
Je hoeft het alleen maar te lezen.
20 titels verdwenen in de loop van 2020 van de lijst wegens uitverkocht:
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In de loop van 2020 werden 24 nieuwe titels op de lijst bijgevoegd:

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 is de VAG-boekendienst is een unicum in adoptieland Vlaanderen!

5. Raadgevend Comité Opgroeien Regie kamer Adoptie
Vrijdag 5 april 2019 keurde de Vlaamse regering een wijzigingsbesluit goed dat de samenstelling en
bevoegdheid van het Raadgevend Comité en de kamers bij het agentschap Opgroeien regie (voorheen Kind
en Gezin) regelt. Het intersectorale raadgevend comité bij het agentschap Jongerenwelzijn en het
raadgevend comité bij het Vlaams Centrum voor Adoptie worden opgeheven. Daarnaast komt er een
overgangsbepaling zodat de huidige raadgevende comités hun werking kunnen verderzetten tot het nieuwe
raadgevende comité is aangesteld.
Namens de minister bevoegd voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin werd aan VAG bij schrijven van 18
april 2019 gevraagd of onze organisatie een mandaat wil opnemen in het raadgevend comité en/ of de
kamers van het agentschap Opgroeien regie (voorheen Kind en Gezin), meer bepaald in de kamer Adoptie.
Het raadgevend comité van het agentschap Opgroeien regie adviseert de leidend ambtenaar van het
agentschap over aangelegenheden met betrekking tot jeugdhulp, kinderopvang, preventieve
gezinsondersteuning en adoptie met het oog op het realiseren van een geïntegreerd jeugd- en gezinsbeleid.
Het raadgevend comité kan ook op eigen initiatief advies geven.
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Om specifieke sectorale adviezen te kunnen aanleveren worden er binnen het raadgevend comité twee
kamers opgericht:
− een kamer kinderopvang en preventieve gezinsondersteuning, bevoegd om sectorale adviezen te verlenen
over de beleidsdomeinen kinderopvang en preventieve gezinsondersteuning;
− een kamer adoptie, bevoegd om sectorale adviezen te verlenen over het beleidsdomein adoptie.
Beide kamers werken binnen de bevoegdheid van het raadgevend comité.
Conform het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse
Regering van 14 oktober 2016, 30 november 2018 en 5 april 2019, houdende samenstelling en werking van
de raadgevende comités bij de intern verzelfstandigde agentschappen van het beleidsdomein Welzijn,
Volksgezondheid en Gezin en met het oog op het decreet van 13 juli 2007 houdende bevordering van een
meer evenwichtige participatie van vrouwen en mannen in advies- en bestuursorganen van de Vlaamse
overheid werd aan VAG gevraagd:
− één mannelijke en één vrouwelijke kandidaat voor te dragen als vertegenwoordiger voor
de kamer adoptie;
− één mannelijke en één vrouwelijke plaatsvervanger aan te duiden voor elk van de
voorgedragen vertegenwoordigers.
Gezien sinds de start van het Raadgevend Comité van het VCA in 2013 hierin voor VAG steeds afgevaardigden
zetelden, stuurde VAG in 2019 opnieuw 4 kandidaturen in, waarvan er 2 weerhouden werden.
De door ons voorgedragen kandidaten die weerhouden zijn en in 2019 benoemd werden, zijn de volgende:
•
•

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

De leden van het Raadgevend Comité worden benoemd voor 4 jaar.
Volgende vergaderingen van het raadgevend comité vonden plaats in 2020, Annelies Van Boven was 1x
aanwezig als plaatsvervanger. VAG verschafte feedback op de agendapunten ter ondersteuning.
20/2/2020 – Marleen Bloemen (verontschuldigd)
9/7/2020 – Annelies Van Boven
10/12/2020 – Annelies Van Boven – werd geannuleerd
Meer nieuws over het Raadgevend comité, hun jaarverslagen, agenda’s, vergaderingen en adviezen, is hier
terug te vinden: https://www.opgroeien.be/opgroeien/organisatie
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6. Overleg met Vlaams Centrum voor Adoptie
Er vond in 2020 geen overleg plaats met het Vlaams Centrum voor Adoptie.
Er was drie keer (online) overleg met Steunpunt Adoptie, over de adoptieschoolkoffers en over de
samenwerking tussen VAG en Steunpunt Adoptie in 2021.
Het VAG-jaarverslag 2020 met bijlagen werd zowel in papieren versie als digitaal overgemaakt aan de
adoptieambtenaar Ariane Vandenberghe, aan de heer Koen Rummens (stafmedewerker VCA - trefgroepen),
aan administrateur-generaal van Opgroeien Katrien Verhegge, alsook aan het kabinet van minister Wouter
Beke (bevoegde minister inzake adoptie).

7. VAG als trefgroep
VAG vzw deed in 2015 een aanvraag om als trefgroep erkend te worden. De erkenning als trefgroep ging in
vanaf augustus 2015, is geldig voor 5 jaar en moest dus in 2020 opnieuw aangevraagd worden.
In 2020 werd de aanvraag van VAG vzw om als trefgroep erkend te worden opnieuw ingediend en deze werd
in juni 2020 ontvankelijk verklaard. De erkenning als trefgroep ging in vanaf augustus 2020 en is geldig voor
5 jaar. Aan de erkenning is geen subsidie verbonden.
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 georganiseerd wordt door VCA (het Groot Adoptieoverleg). VAG vzw speelt daarbij een rol als
belangenbehartiger voor (kandidaat)adoptieouders en geadopteerden, bij de voorbereiding,
adoptieprocedure, nazorg bij adoptie en bij het inzagerecht.
Als afgevaardigden treden zowel een adoptieouder als een geadopteerden op die deel uitmaken van het
Bestuur van VAG vzw.
22 maart 2013 Besluit Vlaamse Regering betreffende het inzagerecht en de 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.
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Zoals de jaarlijkse vereisten stellen om als trefgroep erkend te blijven, maakte de secretaris de nodige
documenten (jaarverslag en ledenlijst) eind maart over aan het VCA, met name aan de adoptieambtenaar
en de heer Koen Rummens (stafmedewerker VCA).
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 30/04/2020 en 22/10/2020.
Omwille van de maatregelen ter inperking van COVID-19 zijn beide overlegmomenten niet doorgegaan. Er
werd eerst nog overwogen om online bijeenkomsten te organiseren, maar uiteindelijk werd de voorkeur
gegeven om de bijeenkomsten uit te stellen zodat later fysiek bijeengekomen kan worden.
Benoit Vermeerbergen (geadopteerde) en Cathérine Hoefnagels (adoptieouder) zijn bestuursleden die
zich hadden geëngageerd om aanwezig te zijn op het Groot Adoptieoverleg.

8. Lidgeld 2020
Het lidgeld van VAG vzw bedroeg in 2020 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.
Nieuwe leden die zich in november en december 2020 registreerden, zijn automatisch lid tot en met eind
2021.
Voor deze 25 euro kreeg elk VAG-lid :
- 4 papieren full color VAG-magazines
- Digitale nieuwsbrieven
- Korting op de aankoop van boeken bij de VAG-boekendienst
- Uitnodigingen voor vormingsavonden, activiteiten en events georganiseerd door VAG
Leden die meer dan 25 euro betalen zijn steunend lid. Zij kregen hiervoor als bedanking een VAGboekenbon ter waarde van € 5. In 2020 telden we 23 steunende leden (26 in 2019) die VAG vzw een extra
financiële bijdrage gunden van in totaal 293 euro (361 euro in 2019).
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9. Ledenaantal 2020
Het ledenaantal per 31/12/2020 bedroeg: 495 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

2019
133
122
105
82
80
1
530

2020
121
119
101
76
78
0
495

66 leden verkozen hun lidmaatschap voor 2020 niet te verlengen (76 in 2019).
De 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), … .
We verwelkomden 33 nieuwe leden in 2020 (44 in 2019).
Dit resulteert in een daling van het ledenaantal van 530 tot 495.

Overzicht aantal leden 2013-2020

2017

495

534

2016

530

531

562

574

594

529
594
574
531
534
562
530
495

529

Aantal leden 2013:
Aantal leden 2014:
Aantal leden 2015:
Aantal leden 2016:
Aantal leden 2017:
Aantal leden 2018:
Aantal leden 2019:
Aantal leden 2020:

AANTAL VAG-LEDEN

2013

2014

2015

2018

2019

2020

Bijlagen:
Bijlage 1: VAG-boekenlijst
Bijlage 2: VAG-boekenpakketten
Bijlage 3: nieuwsbrief voor vrijwilligers eind juli
Bijlage 4: nieuwsbrief lancering nieuwe website
41

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

Titel

6
8
19
24
27
40
54
67
74
76
84
90
96
97
100
120
127
146
151
162
172
179
192

Klein verhaal met een hart
Teddybeer Flora
Kolletje en Dirk, allemaal familie
Prinses Imara’s haar, kroeshaar
De eerste schooldag van Milan
Jan en vod

N
N

De olifant die niet wist of hij verdwaalt was

Yonas kwam met het vliegtuig
Patja, de gevlekte Panda
Mijn nieuwe moeder en ik
Wat een ei !
De Buidelbaby
Een kind… wat is dat?
We see the moon (boek+klevers) **
Thuis**
When you were born in Vietnam **
When you were born in Korea ***
Every Year on your Birthday **
Het liefste kindje van de wereld
Het liefste kindje van China
Happy Nest
Mila wil naar school
Verrassing

o v e r

Bruine Suyker
Goudvulkaan **
De vlucht van de kraanvogel
Alleen de maan is ver genoeg
Dit ben ik
Yanti
Dit ben ik 2.00
Hoe Wouter Wouter werd **
Waar hoor ik thuis
Stella, ster van de zee
Op zoek naar Stella

134
136
148
159
161
169
170

Hallo, Wie ben jij ? ik ben Pjotr
De adoptie 2 : La Garua
Mei-Lan en het geheim van snackbar
Liljana **
Brown Girl Magic
Hier woon ik
Tadijas?

R o m a n s

o v e r

N

5 +

6 +

a d o p t i e
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onderwerp

Pieter Gaudesaboos
Daisy Mràzkovà’
P. Feller, N. Stenvert
Kimberley Molhoop
Kathleen Amant
Joosten -Verrept
T. Nondh Jansen
Regien van Deelen
Martine Delfos
Renata Galindo
Sally Grindley
Schamp – Brami
Beatrice Alemagna
Carrie Kitze
V. Klapwijk
Therese Bartlett
Brian Boyd
R. Lewis – J. Dyer
Linda Libe
Linda Libe
Bonnema
Judith Koppens
Niki Daly

N

15
32
35
45
62
64
65
72
91
102
105

4 +

auteur

leden*-20% **-25% ***-40% N:nieuw

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

10
13
33
46
49
56
57
68
98
133
145
149

a d o p t i e

kinderboek ingetogen verhaal over adoptie 4+
Kinderboek over beertje dat een thuis vindt 3+
Kinderboek over adoptie in de klas 4+
Kroeshaar is mooi ! 4+
Kinderboekje over een bruin jongetje 4+
Kinderboekje over adoptie 4+
Adoptie fotoprentenboek over verdwalen 4+
Kinderboekje over de adoptie van Yonas 4+
Kinderboek adoptie en pleegzorg 4+
Kinderboek over poes die hondje adopteert 4+
Kinderboekje warme moeder-kind relatie 4+
Kinderboek over adoptie, kinderwens 6+
Kinderboekje over alle soorten kinderen 6+
Engelstalig kinderboekje over adoptie 4+
Samen lezen en praten over adoptie 6+
Fotoboek vr adoptiekinderen uit Vietnam 6+
Fotoboek voor geadopteerden uit Korea 6+
Engelstalig kinderboekje over adoptie 6+
Kinderboekje over adoptie 4+
Kinderboekje over adoptie 4+
Stripboek over adoptie 10+
Kinderboekje over een bruin meisje 3+
Kinderboek waarin liefde centraal staat 4+

7 +

8 +

1 0 +

lid
(euro)

niet-lid
(euro)

18,00
16,20
11,70
13,50
11,65
8,70
13,45
13,05
11,65
13,45
13,50
11,25
13,95
13,15
13,95
14,95
11,95
11,95
9,85
9,85
12,55
11,65
14,30

20,00
18,00
13,00
15,00
12,95
9,70
14,95
14,50
12,95
14,95
14,95
12,50
15,50
17,50
18,60
19,95
19,95
15,95
10,95
10,95
13,95
12,95
15,90

1 2 +

Isolde Wiebenga
Cisca Baar
Danny De Vos
Jeroen Serruys
M. Weustink
H. Frateur
M. Weustink
Vansteenkiste B.
Femmie van Santen
Gerda Dendooven
Gerda Dendooven

Kinderboek over adoptie 10+
Jeugdboek over adoptie 10+
Spannende rootstocht onverwacht einde 7+
Poëtisch verhaal over het vinden van jezelf 8+
Werkboekje voor geadopteerde kinderen 7+
Over de reis van haar leven 9+
Werkboekje voor geadopteerde kinderen 11+
Kinderboek over adoptie 8+
Jeugdboek over adoptie en rootsvragen 11+
Kinderboek over vluchtelingenkinderen 10+
Kinderboek vervolg Stella ster van de zee 10+

14,80
9,95
13,50
10,75
16,15
11,65
17,15
6,00
14,40
14,40
14,40

16,45
13,30
14,95
11,95
17,95
12,95
18,95
8,00
16,00
15,95
15,95

Peter Bresser
Zidrou en Monin
Jacques Vriens
Luc Descamps
Dalilla Hermans
N. Selles-ten Brinke
Ine Andreoli

Kinderboekje over geadopteerd jongetje 10+
Prachtig getekend stripboek over adoptie 10+
Kinderboek over adoptie 8+
Jeugdroman over adoptie 12+
Kinderboek over anders zijn 7+
Samenleesboek over pleegzorg 7+
Kinderboek over Ethiopië 10+

13,50
17,95
12,60
9,75
14,40
8,55
15,20

14,95
19,95
13,95
12,95
15,95
9,50
16,90

Realistische roman over adoptie
Autobiografische roman over zoektocht
Autobiografische roman over afstandsmoeder
Spannende roman over adoptie en roots
Roman over adoptie en roots (India)
Adoptie kroniek van gestolen vrouwenlevens
Adoptieverhaal over zoektocht in India
Roman over afstand en adoptie
Biografische roman over adoptie
Autobiografische roman binnenlandse adoptie
Wat bepaald wie je bent, jeugdroman
Roman over adoptie en identiteit

12,95
17,50
21,15
7,60
11,95
17,95
17,95
9,95
11,25
16,65
14,40
12,70

17,30
23,35
23,50
10,10
15,95
19,95
19,95
16,50
12,50
18,50
16,00
16,95

a d o p t i e

Lianne **
Moede(r) loos **
Voor altijd, dubbelleven afstandsmoeder N

Back to Amsterdam **
Dansen op blote voeten **
Drie vrouwen
Wat ik je nooit kon vertellen
Insulinde’s dochter ***
Wit
Zo stroom ik van je over
Ver van de boom
De hemel is van zout **

N

Avalon Thenu
Julia Hart
Gonny Wischhoff
Petra Cremers
N. Derycker
Henk van der Vorst
Lies Ameeuw
M. Obermayer
Geeri Bakker
Elke Mannink
Robin Benway
Mance ter Andere
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9
12
14
17
18
20
21
26
28
31
34
36
43
55
58
59
61
66
73
77
78
79
81
82
83
85
87
88
95
99
103
110
121
122
124
126
128
131
135
137
138
139
142
150
154
160
163
166
174
176
178
180
182
183
186
187
191

Titel leden*-20% **-25% ***-40%N:nieuw
Enkele reis naar huis **
Dansen in een prinsessenjurk**
Waarom China 2 dochters schonk **
Hebben ze er wel wifi ?
N
Mijn leven met Ninjo
Zoektocht naar het verleden
Terug naar de bron **
Bloem v China, Dochter in Nederland**

Aconchego
De hoge golf en de rode bloem**
Mijn reis naar Manu **
Het kind of de cameraman**
Bengaalse curry met bloemkoolsausje

N

Losse Eindjes
N
Het gevoel geadopteerd
N
Adopteren volgens Murphy
Thuis in twee landen
Mijn lange weg naar huis **
Braziliaans Goud **
Geadopteerd zonder identiteit
Bijzonder konjo
Hallo lieverd
Het verdriet van adoptieland **
Kinderspel ***
Mijn zoektocht in Libanon **
Het verdriet van Sri Lanka
Suzanne,ik wordt stapelgek van jou N
Ik zonder mijn kind **
gevangen onvoorwaardelijke liefde**
Mijn naam is Jack
Een kindje groeide in mijn hart
Made in China
Onzichtbaar
N
Dat overkomt mij niet
N
Weerzien met Betty Jane **
Dappere jongen
Verweesd **
Later wil ik mama worden
N
Laatste wil ik zeggen over racisme N
Het volgend jaar gezin
N
De vele wegen van adoptie**
Terug naar het begin
Novemberavond **
Brieven aan Mama
Alleen, maar toch samen*
Een gemiste kans **
Vroeger was ik van niemand **
Een kind met kansen**
Jij droeg me
Brief aan Cooper en de wereld
Welke naam past mij
Dink Nesh
Het verwenste kind*
Nieuwe bloem
Ze noemden mij Mosquito
Kind van de rekening**
Dans zonder benen

auteur
Anette Muller
Mildred Zijlstra
Martijn Roessingh
Inge Andersson
Renilde Duif
Yanina Verplanke
Lu See LEE
Inge Andersson
Carin Nibbering
Marc Rombaut
Fannie Debussche
B.J. Buitendijk
Rina Duijnker
Elly Petri
Correwyn - Dejonckheere

R. van Markus
M. Welscher
Saroo Brierley
N. Posthumus-Meyes
Steven Sonneveld
Marja Knegt
Kim van Schie
Marleen Adriaens
Mirjam Smets
Arthur Blok
Van Rossen - Ambaum

S. van Hofstraeten
G.van der Lans-Niessen

Marna Duursma
Leila Fischer
L. van de Water
K. Riethoven
Lieve Van Beeck
Jacqueline Frederiks
C. Lagrow –C. Coloma
Astrid Lammers
Aloka Liefrink
Sofie Van den Broeck
Dalilla Hermans
Leander Verdievel
Berman – E. Jordaan
Charlotte Branshoek
Pieter van Zeeland
Anusja Croonen
Sanne van Hautum
Renée de Bode
T. van Rijsewijk
Odet Stabel
Melissa Ohden
D. Hermans
Liesbeth Struijcken
Ine Andreoli
Babet M. Ch. Bruns
Astrid Lammers
M. Mosquera
G. Berben
Jen Bricker

v e r h a l e n

o v e r

a d o p t i e

onderwerp
Adoptieverhaal 2 kinderen uit China
Zoektocht naar onbereikbare prinselijke vader
Bevolkingsbeleid en adoptie in China
Rootreis naar China met onze puberdochters
Het verhaal van een mislukte adoptie
Een Chinese geadopteerde op zoek naar roots
Opgroeien in verschillende culturen
Het adoptieverhaal van Hua uit China
Dagboek van een geadopteerde
Adoptiedagboek van vader (China)
Het verhaal van een adoptiemoeder
Het levensverhaal van een adoptievader
Adoptie uit Bangladesh en leven in Nederland
Adoptie, homo, fiets, liefde, humor en verdriet
Een boek over de binnenkant van adoptie
Het verhaal van een adoptievader
Geadopteerden en contact biologische familie
Ik was vijf toen ik verdwaald raakte (lion)
Adoptie van een kind met Down
Het verhaal achter mijn adoptie
Adoptie verhaal van onze kinderen (Ethiopië)
Spannend vertederend en echt adoptieverhaal
Misbruiken bij adoptie
Een verhaal over vrije adoptie
Adoptie en de weg naar geluk
Adoptieverhaal en zoektocht
Adoptie, onwetendheid en tegenslag
Over een vrouw met intense kinderwens
Adoptieverhaal over hechting en roots*
Waargebeurd verhaal adoptie Zuid -Afrika
Levensverhaal van een geadopteerde
Het adoptieverhaal van dochter Yara
Het bijzonder verhaal van een adoptie
Echt gebeurd verhaal v/e mislukte adoptie
Waargebeurde verhaal v verloren dochter
Het verhaal van een rootsreis naar Ethiopië
Een bewogen adoptieverhaal
Wanneer verlangen nr kind een litteken wordt
Het slotstuk van Dalilla over racisme
Papa worden, een tragikomische processie
Verhalen van adoptiebetrokkenen
Een duik in je adoptie met een vergrootglas
Waar gebeurd adoptieverhaal
Op zoek naar je afstandsmama en naar jezelf
Het verhaal v/e uit Polen geadopteerd meisje
Het verhaal van een afstandsmoeder
Adoptieverhaal met veel info over Nepal
gehandicapte zoon en adoptiedochter Ethiopië
Zoektocht van een dochter
Opgroeien in zee van wit, als een wolkje bruin
Zoektocht van een Nederlands geadopteerde
Ethiopië, een belevenis, adoptie reisverhaal
Autobiografisch verhaal over adoptie
Het verhaal van een adoptie uit Ethiopië
Over verwaarlozing, ontworteling, kracht
Een verboden bestaan
Adoptieverhaal van meisje zonder benen
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10,50
13,50
14,95
15,30
13,50
16,65
13,50
13,50
17,95
13,45
11,25
15,95
17,95
18,00
17,55
13,50
17,05
14,95
14,25
17,05
16,15
17,95
11,95
9,95
12,95
16,50
16,20
11,25
13,50
17,95
11,25
18,00
20,25
17,95
14,95
17,55
13,45
18,00
18,00
18,00
16,45
17,55
13,10
17,95
16,15
14,00
13,45
14,95
16,65
17,95
21,95
16,65
13,50
17,55
15,25
13,50
17,95

13,95
17,95
19,95
17,00
14,95
18,50
17,95
17,95
19,95
17,95
14,95
21,30
19,95
20,00
19,50
14,95
18,95
19,95
18,95
18,95
17,95
19,95
15,95
16,50
17,30
18,30
18,00
14,95
17,95
19,95
12,50
20,00
22,50
19,95
19,95
19,50
17,90
20,00
20,00
20,00
21,95
19,50
17,45
19,95
17,95
18,70
17,95
19,95
18,50
19,95
24,40
18,505
17,95
19,50
16,95
17,95
19,95
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141
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157
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165
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198
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Baby en dreumes **
Ik ben aan ze gehecht
Bericht van een Chinese moeder
Koop de hemel voor mij
De adoptiedialoog
Welkom in adoptieland
Rekelcitrant
Van kwetsuur tot litteken
Kinderwens

Adolescentie & interculturele adoptie***

Levensboek van een adoptiekind
Hervorm. interne en intern. Adoptie***

De vondelingen
N
Inaya, brief aan mijn kind
In gesprek met je ouders
N
Geen kind of een vreemd kind?
Waarom ras ertoe doet
Dit huis is een thuis
N
Interculturele adoptie in de kijker **
Elke dag is pleegzorgdag **
Adopteren in Nederland **
Spelenderwijs verbinden en hechten
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101
104
106
108
109
111
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114
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123
129
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132

25
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42
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p l e e g g e z i n
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niet-lid

De Pauw Hoksbergen
Annemie Willemse
Hans Walenkamp
Micheline Metz

onderwerp
Communicatie ouder met kind tot 12 jaar
Integratie adoptiekind in Vlaamse gezinnen
Handleiding voor ouders & kinderen
De wetgeving betreffende adoptie
Gevonden kinderen,lang geleden tot vandaag
Een warme brief v/e jonge vader aan dochter
Handleiding voor je belangrijkste interview
De weg van onvruchtbaarheid naar adoptie
De verholen waarheid over identiteit
Opgroeien in een multicultureel adoptiegezin
Evaluatie en toekomst van adoptie
Alles voor en over pleeggezinnen
Ervaringen 2 generaties adoptieouders
Leuke spelletjes die de hechting bevorderen

21,15
8,95
14,95
42,50
22,50
13,50
13,50
16,00
22,50
13,50
13,95
11,25
17,95
24,95

23,50
14,95
16,60
85,00
25,00
15,00
15,00
18,00
25,00
15,00
18,60
14,95
23,95
27,50

Stef Desodt
Martine Delfos
Xinran
Xinran
R. Wolfs
Anouk eigenraam
H. Walenkamp
Vliegen-Tang-Meurs
Shanti Van Genechten

Meest gestelde vragen baby en dreumes
Over gehechtheid als een boei in nood
Verhalen over verlies en moederliefde
Gevolgen van China’s een kind politiek
Gespreksvoering adoptiegezin tieners
Een persoonlijke en kritische zoektocht
45 adoptiecolumns vr 45 jaar wereldkinderen
Hulpverlening kinderen met complexe trauma
Van kwetsbaarheid naar kracht

11,25
11,60
16,15
25,20
22,50
19,35
13,00
27,00
17,95

15,00
12,90
17,95
27,95
24,95
21,50
14,45
30,00
19,95

Juffer-Steenstra- Popma

s t i c h t i n g

A. Van den Brink
A. Van den Brink
Loes Sibing
A. Van den Brink
A. Van den Brink
A. Van den Brink
A. Van den Brink
A. Van den Brink
A. Van den Brink
A. Van den Brink
A. Van den Brink
Loes Sibing
A. Van den Brink
A. Van den Brink
A. van den Brink

a d o p t i e

v o o r z i e n i n g e n .

Informatie voor adoptieouders
Informatie en tips voor ouders
Informatie vr toekomstige adoptieouders
Informatie en tips voor ouders
Informatie voor adoptieouders
Informatie voor leerkrachten
Informatie voor adoptieouders
Informatie voor opa, oma, ooms, tante
Informatie voor adoptieouders
Informatie voor adoptieouders
Informatie vr toekomstige adoptieouders
Informatie voor ouders
Informatie en tips voor leerkrachten
Informatie en tips voor leiding
Informatie voor ouders over hechten

8,95
4,50
8,95
4,50
8,95
8,95
8,95
4,50
4,50
4,50
8,95
8,95
4,50
4,50
8,95

9,95
4,95
9,95
4,95
9,95
9,95
9,95
4,95
4,95
4,95
9,95
9,95
4,95
4,95
9,95

9,60
8,95
11,95

15,95
14,95
15,95

2,00
2,00
2,00
8,25
10,95

2,70
2,70
2,70
11,00
14,60

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

Ik vergeef het je ***
Kennismaking met mijn moeder ***
Voor een moeder op afstand **

B o e k j e s
5
7
11
125
140

o v e r

a d o p t i e

auteur
Renée Wolfs
Bogaerts, Van Aelst
K. Van Hoorn
Senaeve -Swennen
Diane De Keyser
Bleri Lleshi
Rene Diekstra
Heidje Martens
Afua Hirsch

b r o c h u r e s

Adoptiekinderen o/d basisschool (o)
Trauma & herstel bij adoptiekind
Adoptie: Het 1st jaar na aankomst
Slaapproblemen bij adoptiekinderen
Adoptiekinderen in de puberteit
Adoptiekinderen o/d basisschool (l)
Zelfbeeld en identiteit bij adoptiekind
Adoptiekind in familie of vriendenkring
Rootsreis in de basisschoolleeftijd
Voor de tweede keer adopteren
Meer kinderen tegelijk adopteren
Adoptie en kinderdagverblijf (o)
Adoptiekind in de groep
Adoptiekind op het kinderdagverblijf(l)
Adoptie en hechting als proces

B o e k e n

o v e r

G. Leonard
Evers - Woodard
Yoo Ri Lee

g e d i c h t j e s

Teksten van adoptiekaartjes 2 **
Gedichtjes over adoptie **
Teksten van adoptiekaartjes **
Moedertaal **
Een adoptie in gedichten**

o v e r

P. Quintens
P. Quintens
P. Quintens
Roosenbrand
Jenise O’ Brien

Het verhaal van een afstandsmoeder
Ontmoeting van een adoptiekind
Wensboekje van geadopteerden

a d o p t i e
Meer tekstjes voor op het adoptiekaartje
Tachtig gedichtjes over adoptie
Een keuze van 96 gevoelige tekstjes
Gedichten over roots, adoptie en afstand
Gedichten over het wel en wee van adoptie

Bestellen kan via mail naar vag.boeken@telenet.be . De portkosten in België bedragen 3,90 euro bij bestelling van 1 boek. Bij bestelling van
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.vagadoptie.be
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De VAG boekenpakketten
Boeken over adoptie aan speciale ledenprijs

Adoptie , daar lees je meer over…
Versie 01 januari 2021

Boekenpakket I kinderboekjes 4 +
Deze vijf kinderboekjes 4+ voor slechts 48,7 euro
(op aanvraag kan een van de boekjes (niet 151)vervangen worden door een ander, wij berekenen uw nieuwe prijs)

24

Prinses Imara’s haar, kroeshaar is mooi

Ramona K. Molshoop

Kinderboek over het hebben van kroeshaar.

40

Jan en Vod

F. Joosten- P. Verrept

Kinderboekje over geadopteerd zijn.

54

Olifant die niet wist of hij verdwaalt was

Thomas Nondt Jansen

Adoptie prentenboek over verdwalen en zoeken

67

Yonas kwam met het vliegtuig

Regien Van Deelen

Het uitlegboek voor ouders met adoptiekinderen.

151

Het liefste kindje van de wereld

Linda Libe

Kinderboekje over adoptie uit ander land.

(normale ledenprijs 58,55 euro) niet ledenprijs 65,10 euro Promotieprijs slechts

48,70€

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Boekenpakket II kinderboekjes 10 +
Deze vijf kinderboekjes 10 + voor slechts 45,75 euro
( op aanvraag kan een van de boekjes (niet 72)vervangen worden door een ander, wij berekenen uw nieuwe prijs)

15

Bruine Suyker

Isolde Wiebenga

Leuk en spannend kinderboek over adoptie

45

Alleen de maan is ver genoeg

Serruys- Bakker

Poëtisch verhaal over het vinden van jezelf

64

Yanti

Hyanti Frateur

Over de reis van haar leven

72

Hoe Wouter Wouter werd

Vansteenkiste B.

Mooi kinderboek over adoptie

169

Hier woon ik

N. Selles- ten Brinke

Leesboek over adoptie en pleegzorg

(normale ledenprijs 51,75 euro) niet ledenprijs 58,85 euro Promotieprijs slechts

45,75 €

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Boekenpakket III : startende (kandidaat) adoptieouders
Deze vijf boeken voor slechts 46,35 euro.
( op aanvraag kan een van de boekjes (niet151) vervangen worden door een ander, wij berekenen uw nieuwe prijs)

38

Levensboek van je adoptiekind

Karin van Hoorn

Handleiding voor het maken van een levensboek

75

Dit huis is een thuis

Juffer-Steenstra-Popma

Opgroeien in een multicultureel (adoptie) gezin

106

Adoptie: Het 1st jaar na aankomst

Loes Sibing

Informatie voor adoptieouders

132

Adoptie en hechting als proces

Loes Sibing

Informatie voor adoptieouders

151

Het liefste kindje van de wereld

Linda Libe

Kinderboekje over adoptie

(normale ledenprijs 56,20 euro) niet ledenprijs 62,45 euro

Promotieprijs slechts

46,35€

De boekenpakketten zijn alleen verkrijgbaar op bestelling via mail naar vag.boeken@telenet.be . De portkosten in België bedragen 6,00 euro. De
korting is alleen voorbehouden voor leden VAG, lidgeld bedraagt 25,00 euro per jaar. Op de boekenpakketten zijn andere kortingen niet geldig.
Prijzen onder voorbehoud van drukfouten en wijzigingen. Meer info over andere boeken www.vagadoptie.be.
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De VAG boekenpakketten
Boeken over adoptie aan speciale ledenprijs

Adoptie , daar lees je meer over…
Versie 01 januari 2021

Boekenpakket I : Vijf kinderboekjes 4 + voor slechts 48,70 euro
24
40
54

Prinses Imara’s kroeshaar is mooi
Jan en Vod
De Olifant die niet wist of hij verdwaalt was

Ramona K. Molshoop
Joosten- Verrept
Thomas Nondt Jansen

67
151

Yonas kwam met het vliegtuig
Het liefste kindje van de wereld

Regien van Deelen
Linda Libe

(normale ledenprijs 58,55 euro) niet ledenprijs 65,10 euro

( op aanvraag kan een van de boekjes (niet 151) vervangen worden door een ander, wij berekenen uw nieuwe prijs)

24. Prinses Imara’s haar, kroeshaar is mooi.

R. K. Molshoop
Kinderboekje over het hebben van Kroeshaar 4+

Boekenpakket I

Kinderboek
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 bijvoorbeeld 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 ook hebt. Je bent prachtig zoals je bent. Echt Mooi.

40. Jan en vod

Frie Joosten -

Paul Verrept

Boekenpakket I

Kinderboek
Jan en Vod is een boekje voor adoptiekinderen . Dit boekje is iets van henzelf, waarmee ze het meest
fundamentele in hun eigenheid zelf kunnen ontdekken. Het is een zeer mooi werkje met lieve schattige
figuurtjes en met voldoende aandacht voor de harde realiteit van kinderafstand en alle betrokkenen uit de
adoptiedriehoek. Door de positieve inhoud van het verhaal en de affectieve band tussen de personages wordt
het negatieve zelfbeeld omgebogen tot een positieve identiteit.

Kinderboekje over adoptie 4 +

Boekenpakket I
Kinderboek
Een olifant denkt dat hij verdwaald is, maar hij weet het niet zeker. Hij begint zijn zoektocht en
ontmoet andere dieren. Tenslotte komt hij waar hij moet zijn, thuis bij zijn moeder die altijd voor
hem zorgt. De auteur werd als kind geadopteerd, inmiddels is hij op een leeftijd dat hij zich vragen
stelt. Vragen als wie ben ik? “Adoptie is een persoonlijk onderwerp,'' zegt hij daarover. “Voor het
boek leek het mij beter om adoptie te vertalen naar verdwalen'' De olifant uit het verhaal stond
eenzaam in een tuin en Thomas voelde zich ermee verbonden. Thomas mocht op stap met de
olifant en samen bezochten ze heel wat plaatsen. Thomas maakte de foto’s en de olifant, die
poseerde. Een leuk boekje met heel wat prachtige foto’s.

54. De olifant die niet wist of hij verdwaalt was.
Thomas Nondh Jansen
Adoptie fotoboek over verdwalen en zoeken

67. Yonas kwam met het vliegtuig

Regien van Deelen

Boekenpakket I

Kinderboek
Een adoptiekind zal zich vroeg of laat gaan afvragen waar hij of zij vandaan komt. In dit verhaaltje is het
Yonas die dit zich afvraagt. Dit prentenboekje biedt de mogelijkheid om op een laagdrempelige manier het
gesprek te starten over de afkomst van een adoptiekind. Leuke gemakkelijke korte tekstjes en mooie
tekeningen van de auteur zelf. De opbrengst van het boekje gaat naar het kindertehuis Kidane Mehret in
Addis Abeba , Ethiopië.

Het informatieboekje voor ouders met jonge adoptiekinderen

151. Het liefste kindje van de hele wereld

Linda Libe

Boekenpakket I

Kinderboekje over adoptie met leuke tekeningen
kinderboek
Linda Libe en haar man zijn de trotse ouders van twee adoptiekinderen. Om de kinderen, wat bekender te
maken met het fenomeen adoptie, ging Linda Libe op zoek naar een leuk adoptie kinderboekje. Leuke
boekjes waren er genoeg maar wat opviel was dat in de boekjes nauwelijks recht werd gedaan aan de
biologische ouders. Dit was de aanleiding om zelf een boekje te gaan maken. In het boekje worden alle
stappen vanaf de roots tot de gewenning in het nieuwe gezin benoemd zonder diep op details in te gaan.
Ouders zijn zelf vrij om meer te vertellen als ze dat nodig vinden. Een ander punt dat Linda Libe duidelijk
heeft willen maken in het boekje is dat het adoptiekind, al voor het in het gezin kwam, zo ontzettend gewenst
was. Het kind mag er zijn zoals het is en zoals het was.
De boekenpakketten zijn alleen verkrijgbaar op bestelling via mail naar vag.boeken@telenet.be . De portkosten in België bedragen 6,00 euro. De
korting is alleen voorbehouden voor leden VAG, lidgeld bedraagt 25,00 euro per jaar. Op de boekenpakketten zijn andere kortingen niet geldig.
Prijzen onder voorbehoud van drukfouten en wijzigingen. Meer info over alle boeken: www.vagadoptie.be.
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Adoptie , daar lees je meer over…
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Boekenpakket II vijf kinderboekjes 10 + voor slechts 45,75€
15
45
64
70
159

Bruine Suyker
Alleen de maan is ver genoeg
Yanti
Hoe Wouter Wouter werd
Liljana

Isolde Wiebenga
Serruys - Bakker
Haryanti Frateur
Vansteenkiste B.
Luc Descamps

(normale ledenprijs 51,75 €) Niet ledenprijs 58,85 euro
( op aanvraag kan een van de boekjes (niet 151) vervangen worden door een ander, wij berekenen uw nieuwe prijs)

15. Bruine Suyker

Isolde Wiebenga

Boekenpakket II

Kinderboek
Thes Suyker, een vrolijk meisje van elf, beleeft in ieder hoofdstuk een dag uit haar leven. Ze laat ze je binnen
in haar spannende kleurrijke wereld. Haar broertje Timon en zij komen uit Ethiopië en zijn geadopteerd, af
en toe denkt ze hier wel aan, soms vrolijk, soms verdrietig. Op schoolkamp lacht ze Gert-Jan uit, ‘een nerd’,
maar verbergt hij iets? En Hadassah, haar moslim vriendinnetje, wat heeft Thes te zeggen over haar
hoofddoekje? Is ze jaloers op Timon zodat ze wegsluipt in Disneyland? En is Parijs nu wel of niet leuk? Een
spannend verhaal over hoe het voelt om geadopteerd te zijn, en hoe je daarmee kunt omgaan.

Kinderboek over adoptie

45. Alleen de maan is ver genoeg

J. Serruys – J. Bakker

Boekenpakket II

Kinderboek
Mijn papa is mijn papa niet. Dat komt omdat hij mijn echte papa niet is, zegt Mia. We passen gewoon niet bij
elkaar. Een meisje van 7 is geadopteerd door een alleenstaande papa, ze vindt haar papa maar raar. Hij heeft
lang haar, waar hij soms bloemen in steekt. Papa kan ook goochelen, het meisje kent zijn trucs. Ik pas niet bij
papa, Ik moet op zoek naar een plek waar het wel past denkt ze. Het meisje gaat op zoek naar haar mama,
en loopt weg van huis. Ze wil bij oma wonen, maar papa komt haar halen. Vanaf dan komt Sylvie met haar
praten en ze gaat samen met papa en meester Kurt op vakantie naar Parijs. Dan ontdekt ze dat papa en ook
meester Kurt zielsveel van haar houden. Mijn papa is mijn papa, dat weet ze nu wel zeker.

Poëtisch kinderboek over het vinden van jezelf.

64. Yanti

Haryanti Frateur – Marie van Praag

Boekenpakket II

Kinderboek
Yanti wordt geboren in een Indonesisch gezin maar belandt in een weeshuis. Daar wordt ze geadopteerd
door een warm Belgisch gezin bij wie ze opgroeit. Toch begint ze zich tijdens het opgroeien vragen te stellen
over haar roots. Ze besluit op zoek te gaan naar haar familie en herontdekt zo haar geschiedenis. Dit
poëtische verhaal is deels een autobiografisch verhaal van schrijfster. Het verhaal wordt prachtig in beeld
gebracht door illustrator/kunstdocente Marie van Praag. Het is een suggestief verhaal dat de lezer de
volledige vrijheid geeft om personages en de relaties tot elkaar zelf in te vullen. Het is een adoptieverhaal
maar ook universele thema’s zoals het zoeken naar identiteit, onthechting en ontworteling komen aan bod.

Over de reis van haar leven

72. Hoe Wouter, Wouter werd

B. Vansteenkiste -K. Verleyen

Boekenpakket II

kinderboek over adoptie
Kinderboek
Wouter is “Geadopteerd “ wat dat betekend weet Wouter niet, maar hij gaat op zoek. Tot hij op een dag een
klein poesje vindt. Hij neemt het mee naar huis, en zet het bij Minoe, zijn eigen poes. En dan gaat er een
lichtje branden. "Hoe Wouter Wouter werd" is een herkenbaar verhaal dat de adoptie thematiek met veel
warmte en humor benaderd. Geschikt voor zowel buitenlandse als binnenlandse adoptie kinderen.

169. Hier woon ik

Nieske Selles-ten Brinke

Boekenpakket II

Kinderboek
“Hier woon ik” is een boek om samen te lezen. In het boek zijn vijf verhalen opgetekend over verschillende
pleeg en adoptiekinderen, elk in een andere situatie. Er zijn kinderen die al van jongs af aan in een gezin
wonen, er zijn er die slechts kortdurend pleegzorg nodig hebben. Sommige kinderen hebben al in veel
gezinnen gewoond, anderen wonen in een gezinshuis. Naast het verhaal zijn er doorpraatvragen en biedt
het boek extra informatie over adoptie en pleegzorg. Het boek is zeer geschikt om met (pleeg)kinderen in
gesprek te gaan over pleegzorg en adoptie in het algemeen, maar zeker ook over hun eigen situatie.

Samenleesboek over Pleeg en adoptie kinderen

De boekenpakketten zijn alleen verkrijgbaar op bestelling via mail naar vag.boeken@telenet.be . De portkosten in België bedragen 6,00 euro. De
korting is alleen voorbehouden voor leden VAG, lidgeld bedraagt 25,00 euro per jaar. Op de boekenpakketten zijn andere kortingen niet geldig.
Prijzen onder voorbehoud van drukfouten en wijzigingen. Meer info over alle boeken: www.vagadoptie.be.
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De VAG boekenpakketten
Boeken over adoptie aan speciale ledenprijs

Adoptie , daar lees je meer over…
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Boekenpakket III : Vijf boeken voor startende (kandidaat) adoptieouders voor slechts 46,35 €
38
75
106
123
151

Levensboek van een adoptiekind
Dit huis is een thuis
Adoptie: Het eerste jaar na aankomst
Adoptie en kinderdagverblijf 1
Het liefste kindje van de wereld

Karin Van Hoorn
Juffer- Steenstra- Popma
Loes Sibing
Loes Sibing
Linda Libe

(normale ledenprijs 56,20 euro) niet ledenprijs 62,45 euro
( op aanvraag kan een van de boekjes (niet 151) vervangen worden door een ander, wij berekenen dan uw nieuwe prijs)

38. Levensboek van een adoptiekind

Karin van Hoorn

Boekenpakket III

Informatief
Hoe raakt u in gesprek met uw kind over het verlies van zijn geboorte ouders? Hoe wordt het leven van uw
kind bijna net zo “overzichtelijk” als van een ander kind? Hoe kunt u iets doen aan de heling van de breuken
in het leven van uw kind? Belangrijke vragen voor een adoptieouder. Het maken van een levensboek is een
hulpmiddel hierbij. Samen met uw kind terug naar de tijd dat het in de buik zat, geboren wordt, de warmte
voelt, met vreemde mensen mee moet, bang is, ziet dat alles anders is , maar ook dat iedereen blij is met
hem. Prachtig dat uw kind straks trots is op zijn eigen levensboek. Uw aandacht voor zijn geschiedenis, en
het gevoel dat dit belangrijk deel van hem er mag zijn, kan hem helpen meer basisvertrouwen te ontwikkelen.

Praktische handleiding levensboek voor ouders en kinderen

75. Dit huis is een thuis

Juffer – Steenstra- Popma

Boekenpakket III

Informatief
In “Dit huis is een thuis” wordt aan de hand van 16 interviews een stem gegeven aan gekleurde jongeren die
opgroeien bij witte adoptie- of pleegouders en zo samen een multicultureel adoptie- of pleeggezin vormen.
Ze hebben verschillende achtergronden en landen van herkomst. In woord en beeld wordt zichtbaar gemaakt
wie deze jongeren zijn en hoe zij zichzelf zien. Hoe ervaren zij hun gekleurde identiteit? In welke mate voelen
ze zich verbonden met de cultuur van hun adoptie- of pleegouders en in welke mate met de cultuur van hun
biologische ouders of land van herkomst? Ervaren ze discriminatie, positief dan wel negatief? Dit huis is een
thuis is een boek voor (aspirant) adoptie ouders en allen die bij adoptie of pleegzorg zijn betrokken. Het boek
kan gebruikt worden bij de voorbereiding of begeleiding van adoptie- en pleegouders.

Opgroeien in een multicultureel (adoptie)gezin

106. Adoptie: Het eerste jaar na aankomst

Boekenpakket III

Informatie voor jonge adoptieouders
Informatief
Deze brochure gaat over de periode waarin u en uw adoptiekind elkaar leren kennen. Voordat u uw kind in
de armen sluit heeft het al enkele maanden soms zelfs enkele jaren in zijn geboorteland geleefd. In het ideale
geval werd uw kind liefdevol verzorgd door zijn familie, of in een pleeggezin. Maar mogelijk was de situatie
minder ideaal: werd het opgevangen in een overvol tehuis met een tekort aan personeel, eten en speelgoed.
Of het werd verwaarloosd in de periode voor de adoptie. De ervaringen die uw kind heeft opgedaan voordat
het bij u kwam, bepalen zijn reacties op personen en situaties in de ingroeiperiode. Dit boekje is een welkome
hulp en steun bij deze eerste soms verwarrende periode van uw adoptieouderschap.
Boekenpakket III

132. Adoptie en hechting als proces

Informatief
Deze brochure gaat in op het hechtingsproces tussen adoptieouders en hun kind. Welke rol speelt de
achtergrond van uw kind hierin? En die van uzelf? U krijgt inzicht in de fasen van het hechtingsproces,
signalen van onveilige gehechtheid en adviezen die u helpen een positieve band met uw kind op te bouwen.
De verschillende hoofdstukken behandelen niet alleen het opbouwen van de hechting maar ook het omgaan
met spanning, emoties en het helpen verwerken van verlies er rouw. In de brochure staan talrijke
getuigenissen en ook tips over hoe omgaan met de problemen

Informatie voor adoptieouders

151. Het liefste kindje van de hele wereld

Linda Libe

Boekenpakket III

Kinderboekje over adoptie
kinderboek
Linda Libe en haar man zijn de trotse ouders van twee adoptiekinderen. Om de kinderen, wat bekender te
maken met het fenomeen adoptie, ging Linda Libe op zoek naar een leuk adoptie kinderboekje. Leuke
boekjes waren er genoeg maar wat opviel was dat in de boekjes nauwelijks recht werd gedaan aan de
biologische ouders. Dit was de aanleiding om zelf een boekje te gaan maken. In het boekje worden alle
stappen vanaf de roots tot de gewenning in het nieuwe gezin benoemd zonder diep op details in te gaan.
Ouders zijn zelf vrij om meer te vertellen als ze dat nodig vinden.
De boekenpakketten zijn alleen verkrijgbaar op bestelling via mail naar vag.boeken@telenet.be . De portkosten in België bedragen 6,00 euro. De
korting is alleen voorbehouden voor leden VAG, lidgeld bedraagt 25,00 euro per jaar. Op de boekenpakketten zijn andere kortingen niet geldig.
Prijzen onder voorbehoud van drukfouten en wijzigingen. Meer info over alle boeken: www.vagadoptie.be.
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vrijwilligers
Van:
Verzonden:
Onderwerp:

vrijwilligers
maandag 27 juli 2020 19:40
nieuwsbrief voor VAG-vrijwilligers

Beste VAG-vrijwilliger,

Tot nu toe was 2020 een zeer woelig en bijzonder jaar. De recente berichtgeving over het aantal stijgende Covid-19
besmettingen en de continue veranderende maatregelen ter inperking van het virus geven alvast aan dat het nog
niet voorbij is.
Met deze mail willen we onze vrijwilligers een hart onder de riem steken en willen we alle vrijwilligers hartelijk
bedanken voor hun inzet voor VAG! We wensen onze vrijwilligers en hun gezin veel sterkte om de tweede golf, hoe
die er ook uit zal zien, goed en gezond te doorstaan. Het zal niet gemakkelijk zijn. Veel ouders en kinderen gaven tot
nu toe immers al het beste van zichzelf. Een welverdiende zomer was meer dan ooit aan de orde!
Spijtig genoeg dienden ook alle activiteiten van VAG in de eerste helft van het jaar uitgesteld te worden. Enkel
Antwerpen organiseerde nog net voor de lockdown een uitstap naar het chocolademuseum. Hoe de tweede helft
van het jaar er uit ziet, is momenteel nog koffiedik kijken. We volgen verder de actualiteit op en zullen handelen
zoals de maatregelen dat vereisen. We blijven hierover in contact met de provinciale vrijwilligers.
In 2020 verschenen er reeds twee prachtige VAG-magazines. Knap werk van een deels vernieuwd redactieteam
waarbij er veel input was van diverse vrijwilligers en leden. Hierbij doen we een warme oproep aan onze vrijwilligers
om te delen hoe je als (kandidaat)adoptieouder of geadopteerde 2020 tot nu toe hebt ervaren. Wat doet een
lockdown met je gezin? Hoe reageren je adoptiekinderen hierop? Had je misschien plannen om als geadopteerde
een rootsreis te maken en kan dat niet doorgaan? Zeker in deze moeilijke periode doet het deugd om
ervaringsverhalen te lezen. In onze volgende magazines nemen we graag jouw verhaal op. Stuur een mailtje naar
vrijwilligers@vagadoptie.be om hierover af te spreken en kruip in je pen!
Ook in deze bijzondere periode zijn contacten met andere (kandidaat)adoptieouders en geadopteerden zeer
belangrijk. Wachttijden in de adoptieprocedure lopen alsmaar langer op. Geadopteerden kunnen minder persoonlijk
contact met elkaar hebben. Snel na deze nieuwsbrief zullen we op onze website de VAG-contactpersonen in de
kijker zetten. We benadrukken hierbij dat onze VAG-contactpersonen bereid blijven om (kandidaat)adoptieouders
en geadopteerden te woord te staan. Huisbezoekjes zijn nu niet aan de orde, maar een video call gaat prima! Zo kan
ieder vanuit zijn eigen kot zijn ervaringen delen met geïnteresseerden die daar nood aan hebben. Aarzel dus niet om
een video call te organiseren als jullie als VAG-contactpersoon gecontacteerd worden. Ikzelf had hiermee een
positieve ervaring en zo doet het deugd om als VAG-contactpersoon verder te kunnen “vrijwilligen”!
Hierbij willen we jullie ook nog bedanken voor het invullen van de vrijwilligersbevraging. 63 procent vulde de
bevraging in en enkele vrijwilligers namen extra engagement op, waarvoor dank. De meerderheid van de vrijwilligers
blijkt tevreden te zijn over hun vrijwilligerswerk. Enkelen spijtig genoeg niet. Dit zijn vooral VAG-contactpersonen die
aangeven dat ze zeer weinig tot niet worden gecontacteerd. Misschien dat deze vrijwilligers zich graag nuttig maken
door een bijdrage te leveren aan het magazine? Zo zijn zoals aangehaald ervaringsverhalen (zowel uit de oude doos
als hedendaags!) steeds welkom, maar bijvoorbeeld ook boekbesprekingen. Interesse? Mail naar
vrijwilligers@vagadoptie.be om dit verder af te spreken.
Tot slot nog dit. De voorbije twee jaar organiseerden we een contactdag voor vrijwilligers. Ook dit jaar was
dergelijke dag ook voorzien op 12 september. Deze dag zal dit jaar spijtig genoeg niet doorgaan omwille van
organisatorische redenen in deze onzekere Coronatijden. We zullen dit ontmoetingsmoment volgend jaar zeker
terug op de agenda plaatsen!
Heb je nog vragen, bedenkingen, ideeën, … aarzel niet om ons te contacteren!
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Zorg voor jezelf en elkaar

Namens het VAG-team,

Met vriendelijke groeten,
Annelies Van Boven
Secretaris
VAG wenst je een gezonde zomer en hoopt je in het najaar terug te ontmoeten. Neem een kijkje op onze
website www.vagadoptie.be voor een overzicht van de vormingen en activiteiten! Hou onze website en
facebook pagina in ’t oog voor eventuele aanpassingen of wijzigingen.
Vereniging voor Adoptiekind en Gezin vzw
Erkende vrijwilligersorganisatie
Privacybeleid
info@vagadoptie.be
www.vagadoptie.be

Denk aan het milieu en print dit bericht alleen als het echt nodig is.
Disclaimer
De informatie verzonden in dit e-mail bericht is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde.
Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Indien bovenstaand bericht niet aan u is gericht,
verzoeken wij u vriendelijk doch dringend het e-mailbericht te retourneren aan de verzender en het origineel en eventuele kopieën en te vernietigen.
Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan.
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