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Fundamentele onrechten bij V. N. aangekaart
Op 19 november 2019 werd voor het eerst in de
geschiedenis een grote internationale groep donor- en
draagmoederkinderen gehoord op de Verenigde Naties
in Genève. Dit was op één van de verschillende sessies
georganiseerd nav het 30-jarig bestaan van het
Internationale Kinderrechtenverdrag.

• United Nations
• Rechtszaak Brugge

De presentatie van de groep werd gebouwd rond
verschillende statements dat aan de hand van
persoonlijke getuigenissen toegelicht werden.
Hierdoor werden fundamentele issues en onrechten aangekaart. Het publiek was zo
onder de indruk, dat een staande ovatie volgde.

• Frankrijk

Meer informatie (speeches, clips, …) als de officiële aanbevelingen die de groep
formuleerde kan je via volgende link terug vinden.
https://www.donorkinderen.com/united-nations-2019

Belgisch donorkind start rechtszaak tegen arts
Voor het eerst werd er een rechtszaak tegen een Belgische
arts gestart op basis van vermeende wanpraktijken. De jongen
bleek namelijk een donorkind te zijn, terwijl werd aangenomen
dat hij het kind van beide ouders was.
Zijn ouders deden beroep op een arts en ziekenhuis toen een natuurlijke
zwangerschap uitbleef. Met de arts werd afgesproken dat het sperma van de
echtgenoot tijden de KI-behandeling geïnsemineerd zou worden.
Het was een DNA-match in een internationale DNA-databank met een
biologisch/juridisch kind van een vroegere spermadonor bij hetzelfde ziekenhuis dat
aan het licht bracht dat de afstamming van de jongen anders lag. De arts ontkent dat
hij het zaad van de spermadonor heeft gebruikt. Meer info?
https://tinyurl.com/sjk28pg
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In Frankrijk zijn ze erin geslaagd wat hier nog in België
angstvallig wordt tegen gehouden: daar werd het recht van
donorkinderen op hun afstammingsinformatie eindelijk ook
door wetgeving erkend. Dit houdt in dat elk donorkind dat na
de wetswijziging verwekt wordt, het recht zal hebben om te
weten van wie het afstamt.
In Frankrijk is er ook een heuse opmars in gebruik van DNA-testen door
donorkinderen en donoren op te merken. Heel wat donorkinderen die ooit onder
zogezegde anonieme noemer werden verwekt slagen erin om hun afkomst te
achterhalen. Daarnaast worden er ook halfbroers- en zussen gevonden of ontdekt.
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Unicef zet Kinderrechtenverdrag om in DNA
We kondigden de 30ste verjaardag van het Internationaal Kinderrechtenverdrag hierboven
reeds aan. Nav van die verjaardag kwam Unicef met het volgende op de proppen: zij
hebben het Kinderrechtenverdrag - meer bepaald de data – in DNA omgezet.
De boodschap die zij hiermee wensen uit te dragen is dat het Kinderrechtenverdag in het
DNA van elk van ons hoort te zitten en ons zo eigen dat bij elke beslissing conform het
Kinderrechtenverdrag gehandeld zal worden.

Nieuwe ophef in NL: huisarts liet mannen jarenlang donoren
Een gepensioneerde huisarts uit Oosterbeek runde in de jaren 70 en 80 een
privé-vruchtbaarheidskliniek. Het mocht, want regels waren er amper. Nu blijkt
dat die huisarts mannen jarenlang liet doneren en haast niets registreerde.
Dossiers werden achteraf ook vernietigd. Nu wordt gevreesd dat mogelijks tientot honderdtal donorkinderen van eenzelfde donor werden verwekt.
Meer info? https://tinyurl.com/stv92zy.

Geef jij ons een duwtje in de rug?
Onze vzw draait al 7 jaar op onbezoldigd vrijwilligerswerk. We doen het nog steeds met
hart en ziel, maar echter zonder enige subsidies. Doch zetten we ons dagelijks in om het
verschil voor anderen te kunnen maken.
Wil je ons een steuntje in de rug geven? Dit kan rechtstreeks via ons bankrekeningnummer
BE09 7370 4353 5057.
Je kan ons ook steunen door je aankopen via Trooper te doen. Dit is een online shopplatform. Het principe van
Trooper is simpel: je gaat naar www.trooper.be. Daar zoek je ons: Donorkinderen vzw of je clickt gewoon via
volgende link https://www.trooper.be/Donorkinderen.
Eens op onze voorbestemde pagina krijg je toegang tot het online shopplatform met onder meer: booking.com,
cool blue, bol.com, ICI Paris xl, Dreamland, Hema, Cheap tickets, … als aanbod.
Je kiest een webshop en klikt op de banner. Daar doe je gewoon je aankoop zoals altijd, zonder een euro
extra te betalen. De shop betaalt vervolgens een percent of bedrag aan de gekozen vereniging of goede doel.
Hoeveel dat percent gemiddeld bedraagt staat aangegeven bij elke shop.

Links
•

Would you rather not exist? – We are donor conceived
https://tinyurl.com/wp53ug7

•

Dit is de invloed van opgroeien zonder (biologische) ouders op je leven, Holistik
https://tinyurl.com/tjkf9ag

•

Spermadonor die in Nederland geweerd wordt was ook in buitenland actief – AD, okt
https://tinyurl.com/sxmtwep
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•

Ontdek uw afkomst”: iedereen kan voor minder dan 100 euro DNA laten testen – HLN
https://tinyurl.com/rdr5npu

•

Eerste Belgische donorkind naar de rechtbank – De Standaard
https://tinyurl.com/u5thatu

•

Bewust kinderloze mensen hebben geen spijt van hun keuze – De Morgen
https://tinyurl.com/tp29cw9

•

Vrouw stapt naar rechter om identiteit donorvader te achterhalen – De Volkskrant
https://tinyurl.com/rkndgsn

•

Deze anonieme zaaddonor weet sinds kort dat hij acht kinderen heeft: ‘Ik moet nog wennen: dat vadergevoel’ – de
Volkskrant
https://tinyurl.com/u6ycqoj

•

De kinderen van Karbaat – NRC
https://tinyurl.com/s3lyus7

•

Sperm donor unknowingly fathered dozens of children: 'I am in therapy' – Ottawa Citizen
https://tinyurl.com/qkro669

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 126)
- Nederlandse donorkinderen & donoren (aantal leden 681)
- Donor Detectives* (aantal leden 318) - 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

