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Nieuwsbrief
Bijeenkomst zaterdag 30 juli
Op zaterdag 30 juli organiseren we een bijeenkomst
voor donorkinderen. Ben je een donorkind en wil je er
graag bij zijn, dan kan je je hiervoor inschrijven via
onze facebookpagina of donorkinderen@gmail.com

• Bijeenkomst

De locatie wordt gekozen op basis van het onderlinge
geografisch raakpunt. Uiteraard mag je deze keer ook
iemand meepakken, mocht je je daar comfortabeler bij
voelen.

• 1 drieling, 2 vaders
• Geheime FBpagina

1 drieling, 2 biologische vaders
Steph, onze voorzitter, is van een drieling. Op haar
25ste kwam ze er achter dat ze, samen met haar
broer en zus, een donorkind was.
De afgelopen jaren schoof ze haar persoonlijke
zoektocht naar achter om zich vooral ten volle te
kunnen inzetten voor andere donorkinderen en een
beter beleid.
Eén van de vragen die in haar achterhoofd sluimerde was of ze dezelfde biologische vader
deelde met haar broer en zus. Een aantal weken geleden namen ze deel aan een DNAonderzoek…Lees hier haar blog https://donorkinderen.wordpress.com/2016/07/03/1-drieling2-biologische-vaders/

Geheime Facebookgroep voor Belgische donorkinderen
en donoren
In Nederland vond een donorkind haar biologische vader elkaar doordat ze beiden in een
geheime Facebookgroep voor Nederlandse donorkinderen en donoren zaten. Naar
aanleiding van hun bijzondere verhaal, besloten we een afzonderlijke geheime groep
voor Belgische donorkinderen (en donoren) te maken.
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Ben je een Belgisch donorkind of donor op zoek een
veilige plek om je verhaal te delen, er te zijn voor
anderen of mogelijks ook om een
halfbroer/zus/donor te vinden, stuur ons via onze
Facebookpagina Donorkinderen België een privé
bericht zodat we je aan de groep kunnen toevoegen.
Het bijzondere verhaal van Nederlands donorkind Iris en haar donorvader kan je iets
verderop lezen.

Werkgroep afstamming
Op vraag van het Vlaams Parlement, gaf minister Vandeurzen zijn goedkeuring om onder
de vleugels van zijn kabinet een werkgroep op te richten. Een werkgroep die zich niet
alleen buigt over de problematieken die ontstaan wanneer iemands afkomst ontbreekt of
wordt ontnomen, maar ook om een aantal constructieve voorstellen te formuleren
teneinde echte mogelijkheden aan te kunnen bieden aan diegenen die op zoek zijn naar
hun biologische familie. Mogelijkheden die niet alleen degelijk juridisch omkaderd horen
te zijn, maar meer zullen omvatten dan enkel DNA-onderzoek.
Ondertussen hebben verschillende vergaderingen plaatsgevonden. De eerste draft van
concrete voorstellen zal binnenkort ter nazicht aan de minister overhandigd worden.

Juridisch drijfzand door match tussen Belgisch donorkind & donor
Naar aanleiding van de eerste DNA-match tussen Belgische donor en donorkind schreven een blog.
Het is super dat een eerste naald in de hooiberg werd gevonden, doch is ook enige bedachtzaamheid
aan de orde omdat Belgische mannen en vrouwen die voor 2007 doneerden namelijk niet juridisch
beschermd zijn.
Ondertussen registreerden 13 Belgische donorkinderen en 2 Belgische donoren zich bij de Nederlandse DNA-databank.
Lees meer over de eerste match via http://wp.me/p3rJRd-mi

Flair
In juni verscheen het dossier donorkinderen in de Belgische Flair. De
Nederlandse Monique, evenals de Belgische Jessie deelden hun
persoonlijk verhaal. Maar ook onze voorzitter Steph kwam aan het
woord om wat toelichting te verschaffen over de Belgische wetgeving
en effectieve beleid.
Hun stuk werd ook gepubliceerd in de Franstalige Flair. Deze week
staan ze trouwens in de Flair van Nederland.
Het volledige artikel kan je terugvinden via onze website.

Donorkind Iris vond bij toeval haar donorvader Erwin
via geheime Facebookgroep
Van de ene op de andere dag op je biologische vader stuiten. Het overkwam Iris Mishara
Duivenman (23). Zelf moet ze nog een beetje bijkomen van het bijzondere nieuws. "Na
23 jaar zag ik hem ineens. Daar. Op het beeldscherm."
Voor haar afstudeerproject aan de Hogeschool voor de Journalistiek maakt de
Rotterdamse een documentaire over spermadonaties in de jaren 90. "Ik zocht een
spermadonor die iets kon vertellen over zijn motieven. Na een paar klikken in een
Facebookgroep voor spermadonoren en kinderen, stuitte ik op ene Erwin. Ik bekeek zijn
foto's en na 23 jaar zag ik hem ineens. Daar. Op het beeldscherm. Ik voelde het, maar
bleef sceptisch."
Bekijk hun interview op RTL https://vimeo.com/169087195
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Lezingen - debatten
Aan heel wat lezingen en debatten werden deelgenomen. We zetten ze even op
een rijtje:
•

Een aantal laatstejaarsstudenten van de Thomas More Hogeschool te
Mechelen organiseerden in juni een studiodebat over spermadonatie.
Het werd een boeiend maar ook een pittig debat met onder meer JeanJacques De Gucht en Valerie Van Peel.

•

Professor Jean-Jacques Cassiman werd in april door het college SintGummaruscollege in Lier gevraagd om aan de laatstejaars een lezing te
geven over genetica en identiteit. We vervoegden hem om de studenten
niet alleen een oprechte getuigenis voor te schotelen, maar hen ook te
doen nadenken over de mogelijke gevolgen rond donorconceptie.

•

PXL Hogeschool Hasselt nodigde ons samen met Veerle Laureyns
(www.eicelacceptatie.be ) uit om een lezing te geven aan toekomstige
vroedvrouwen.

•

Op uitnodiging van Géraldine Mathieu gaven we aan L’Université de
Namur voor een zeventigtal studenten een uiteenzetting over
donorconceptie en draagmoederschap waarbij we het accent legden
bij de gevolgen bij de mensen die door zulke constructies worden
verwekt: ontbrekende afkomst, onbekende biologische familie,
potentiële psychologische weerslag, …

Oproep tot steun: hetzij lidmaatschap en/of financiële steun
Onze organisatie kende haar officiële VZW-levenslicht eind september ’14. De afgelopen
jaren werd hard gewerkt en vooral hard meegewerkt om het beleid in ons land te kunnen
veranderen.
Hier een warme oproep om je vrijblijvend (en gratis) in te schrijven als lid van onze
organisatie: of je nu donorkind, wensouder, ouder, donor, sympathisant, vriend, Belg of een
andere nationaliteit bent. Als uitdrukking van steun in hart en/of gedachte dat dit land klaar is
voor een beter en correcter beleid voor alle betrokken partijen. Uiteraard worden je gegevens
vertrouwelijk behandeld.
Inschrijven kan via onze website www.donorkinderen.com . We hebben enkel van jou je naam, voornaam, adres en
geboortedatum nodig.
Mocht je ons financieel wensen te steunen, dan kan en mag dit ook natuurlijk. De afgelopen jaren werden alle gemaakte
kosten uit eigen zak betaald voor onder meer de websites, vervoersonkosten, deelname aan seminaries, ... en blijven we
ons kosteloos in zetten voor het hogere doel. Een financieel schouderklopje is altijd welkom, maar geen verplichting. Het
rekeningnummer van de VZW is BE09 7370 4353 5057.
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Online print & TV
•

Lesbian couple who travelled to Mexico for IVF treatment to conceive their twin
boys track down sperm donor through Facebook
http://www.dailymail.co.uk/news/article-3664198/Western-Australian-lesbian-couple-shocked-Mexicansperm-donor-twin-boys-popped-Facebook.html#ixzz4Cuu5WWBX

•

Elizabeth Howard: A daughter’s detective story for Father’s Day
http://www.conservativewoman.co.uk/elizabeth-howard-a-daughters-detective-story-for-fathers-day/

•

DNA tests will expose parents staying mum about donor babies
http://www.dailymail.co.uk/health/article-3648672/DNA-tests-expose-parents-staying-mum-donorbabies-Doctors-say-rise-relative-finder-kits-lift-lid-children-conceived.html

•

De Madammen, Radio 2 interview met onze voorzitter Steph
http://www.radio2.be/de-madammen/hoe-belangrijk-is-het-te-weten-wie-je-papa-is

•

CampusTalks – met donorkinderen Emi en Monique
https://www.youtube.com/watch?v=6TCU63qG7Ms&utm_content=buffer13788&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer

•

Parental disclosure of assisted reproductive technology (ART) conception to their children: a systematic and meta-analytic
review, Human Reproduction
http://humrep.oxfordjournals.org/content/early/2016/04/08/humrep.dew068.abstract

•

Net een sprookje: Iris (23) stuitte per toeval op haar donorvader!
https://vrouw.nl/artikel/verhalen_achter_het_nieuws/33019/net_een_sprookje_iris_23_stuitte_per_toeval_op_haar

•

IVF doctors misleading women about success rates, industry experts say
http://www.abc.net.au/news/2016-05-30/ivf-doctors-misleading-patients-about-success-rates-experts-say/7457750

•

Just because I'm a lesbian mom doesn't mean I used a sperm bank
http://www.sheknows.com/parenting/articles/1121053/sperm-bank-lesbian

•

Mandy: “Met mijn vrouw verloor ik mijn kinderwens”
https://vrouw.nl/artikel/verhalen_achter_het_nieuws/32624/mandy_43_met_mijn_vrouw_verloor_ik_ook_mijn_kinderwens

•

Elke maand horen 125 mannen: ‘U bent niet de vader van uw kind’
http://www.hln.be/hln/nl/957/Binnenland/article/detail/2694517/2016/05/04/Elke-maand-horen-125-mannen-U-bent-niet-de-vader-van-uw-kind.dhtml

•

I never knew my father, did it hurt?
https://www.psychologytoday.com/blog/sex-murder-and-the-meaning-life/201006/i-never-knew-my-father-did-it-hurt

•

Spermabank aangeklaagd voor gebruik sperma van mentaal gestoorde donor
http://www.hln.be/hln/nl/960/Buitenland/article/detail/2676082/2016/04/15/Spermabank-aangeklaagd-voor-gebruik-sperma-van-mentaal-gestoordedonor.dhtml

•

To my unknown sperm donor - and the father who raised me
https://www.youtube.com/watch?v=mpzLtGfWuWU&feature=youtu.be

•

Jodie Marsh is making babies, TLC
https://vimeo.com/161281225

•

The global rent-a-womb industry is starting to crumble
http://www.globalpost.com/article/6751285/2016/03/25/global-rent-womb-industry-starting-crumble

•

Retrospective removal of donor anonymity: respectful, fair, grateful and moral? An evidence-based argument
http://www.bionews.org.uk/page_630716.asp
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Blogs
•

1 drieling, 2 biologische vaders
http://wp.me/p3rJRd-uK

•

Gezocht: je biologische familie
http://wp.me/p3rJRd-tP

•

Vaderdag
http://wp.me/s3rJRd-vaderdag

•

Als het maar een kind oplevert
http://wp.me/p3rJRd-rQ

•

De andere kant van de wand
http://wp.me/p3rJRd-sz

•

Mijn verachterlijke achternaam
http://wp.me/p3rJRd-rt

•

Songs from/to donor conceived
http://wp.me/p3rJRd-nz

•

Mag ik jullie wat vragen over papa?
http://wp.me/p3rJRd-nr

•

Moeder waarom leven wij?
http://wp.me/p3rJRd-nh

•

Juridisch drijfzand nav eerste match tussen Belgisch donorkind en donor
http://wp.me/p3rJRd-mi

Op zoek naar contact met anderen?
• Delphine

Uit het verleden merken we dat de behoefte naar contact met anderen groot is.
•

Indien je in contact wil gebracht worden met anderen, geef gerust een seintje.

•

Indien je je wil aanmelden bij onze geheime Facebookgroep voor donorkinderen en
donoren, stuur ons een mailtje via onze website of onze openbare FBpagina.

•

Er is een gesloten forum waar je op een veilige manier je verhaal kan doen, in
contact komen, ... www.kidlotgenoten.com

Nog meer info?
www.donorkinderen.com

www.donorkinderen.wordpress.com

www.facebook.com/donorkinderenbelgie

@donorkinderen
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