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Docu Three Identical strangers in Belgische filmzalen
Wat als je een identieke broer of zus rondlopen
hebt zonder dat je van elkaars bestaan afweet?
De documentaire Three Identical Strangers
neemt je mee op de rollercoaster van drie
broers en hun familie. Wat aanvankelijk als een
sprookje aanvoelt, verandert al snel wanneer er
in het verleden wordt gegraven.
Meer informatie kan je terugvinden via http://tiny.cc/ju1y8y evenals het interview met onze
voorzitter bij het radioprogramma Interne Keuken op Radio 1 http://tiny.cc/kw1y8y.
Opgepast, die laatste bevat heel wat spoilers.

• Three Identical
Strangers
• KID bijeenkomst
• Genetic Identity Day

Samen naar Three Identical strangers
Het leek ons een fijn idee te trachten een gemeenschappelijke
datum en locatie te vinden waar we in groep naar deze
documentaire kunnen gaan kijken. De Belgische verdeler Dalton
Distribution was alvast zo vriendelijk om ons 20 vrijkaarten te
bezorgen.
Ben je een donorkind of geadopteerde die graag mee gaat?
Check dan alvast deze doodle en laat ons weten welke optie
jouw voorkeur uitdraagt. De optie met de meeste stemmen, zal
gekozen worden.
Link naar doodle https://doodle.com/poll/3vqp6pz4xdthhr9k
.
KID bijeenkomst
– zondag 18 augustus @Limburg
Naar jaarlijkse gewoonte organiseren we deze terug een KID
bijeenkomst waar ook ouders, partners en kinderen van harte
welkom zijn. Deze keer zal de bijeenkomst ergens in Limburg
doorgaan op zondagnamiddag 18 augustus in de namiddag.
Ben je een donorkind en wil je er graag bij zijn, geef ons een
seintje.
Andere:
SnapChat

2

DNA databank

2

Eigen kweek

3

30 mei – International Genetic Day
Wereldwijd riepen verschillende belangengroepen 30 mei op
als internationale dag van het recht op genetische identiteit,
daar iedereen het recht hoort te hebben om zijn medische en
culturele achtergrond te kennen en dus ook geadopteerden en
donorkinderen.
Meer informatie? Lees onze blog http://tiny.cc/cuaz8y.
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Nieuwe SnapChat-filter kan helpen in zoektocht
Snapchat heeft een geweldige nieuwe filter dat toelaat jezelf in het andere geslacht te
zien: een jongen wordt een meisje en omgekeerd.
Deze gimmick is naast grappig ook heel handig voor donorkinderen. Het laat je namelijk
toe een inschatting te krijgen van hoe je halfbroer/zus maar ook zelfs je onbekende
vader of moeder er uit zou kunnen zien.

Van Gils en Gasten - Nationale DNA databank
In februari nodigde Lieven Van Gils politica Katrien Schryvers en onze
voorzitter Steph Raeymaekers uit om er te komen praten over de oprichten van
een nationale DNA databank welke ook donorkinderen mogelijk maakt om hun
onbekende ouder via DNA matching te vinden.
Het fragment herbekijken kan via
https://www.youtube.com/watch?v=E7efK11yHOc.

Links
•

"Als donorkind ben je altijd op zoek naar een gevoel van erkenning" – Interne Keuken
https://radio1.be/als-donorkind-ben-je-altijd-op-zoek-naar-een-gevoel-van-erkenning

•

I am 20. I have 32 half siblings. This is my family portrait – The NY times
https://tinyurl.com/yyocvqrx

•

‘Iedereen weet wie mijn donorvader is, behalve ik’ – NRC
https://tinyurl.com/y4uupkwc

•

Their Children Were Conceived With Donated Sperm. It Was the Wrong Sperm – The New York Times
https://tinyurl.com/y3gd7zck

•

Geneticus ziet in DNA belangrijkste voorspeller: ‘Hoe je je kind opvoedt, doet er minder toe dan je denkt’ – De
Morgen
https://docs.wixstatic.com/ugd/ad4873_50139ba008a44e5798e1c0051f463877.pdf

•

Alice ontdekte dat haar gewelddadige vader niet haar biologische vader is – Linda nieuws
https://www.linda.nl/familieverdriet/alice-geweld-biologische-vaderdonor/?fbclid=IwAR2bbD3PK12HDRkApdTgUM8CqPt87DlrU709qJxAcM0oHxK93WXb_H9fmTY

•

Opeens bleek ik nog drie dochters te hebben – Plusonline
https://docs.wixstatic.com/ugd/ad4873_28d53e1775e94b6d92f14523f24a1397.pdf
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•

The end of anonymity
https://docs.wixstatic.com/ugd/ad4873_423d942054694c34a357ff11241bd0a0.pdf

•

‘Geef donorkind de sleutel in handen’ – De Standaard
https://docs.wixstatic.com/ugd/ad4873_035f98ff393e4a599adc7c2508fa6277.pdf

•

Jippe wil graag weten wie zijn donor is, maar dat mag pas vanaf zijn zestiende - VPRO jeugd Hoofdzaken
https://www.facebook.com/watch/?v=2238195973110330

•

Being Donor-Conceived & Normalizing Nontraditional Families | Fran Tusso | TEDxYouth@UrsulineAcademy
https://www.youtube.com/watch?v=nrzXdfkoebM&fbclid=IwAR2OiTs59kCAzS_akBuTInODTsOsvGho776FSaFETWLUxpR6sjd_250Ep8

•

Verborgen vaders – Andere Tijden NPO, maart
https://www.npostart.nl/andere-tijden/03-04-2019/VPWON_1297924?fbclid=IwAR1QQqTLUrPdImOd9lAKGHDPHJtR5duuXYnqk5-jAbdWZeeFZ_DnAsljbg

•

Milan zoekt zijn meer dan 50 halfbroers en -zussen – NOS Jeugdjournaal, maart
https://jeugdjournaal.nl/artikel/2274362-milan-zoekt-zijn-meer-dan-50-halfbroers-enzussen.html?fbclid=IwAR3IWh1GPd3oAHh4EqcRyKD8diFTjOS1mUQdsP1aLJ8ySWLVN3oSs9APB5I

Geheime facebookgroepen donorkinderen en donoren
Ondertussen hebben heel wat donorkinderen en donoren de weg gevonden naar de
verschillende geheime groepen op facebook. Mocht je zelf de weg nog niet hebben gevonden,
hier een oplijsting:
- Belgische donorkinderen & donoren (aantal leden 117)
- Nederlandse donorkinderen & donoren (aantal leden 672)
- Donor Detectives* (aantal leden 313) - enkel voor donorkinderen die via internationale
DNA databanken zoeken.
Wil je graag lid worden, aarzel dan niet om met ons contact op te nemen.

Nog meer info?
www.donorkinderen.com

www.facebook.com/donorkinderenbelgie

www.donorkinderen.wordpress.com
@donorkinderen

