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Krugerpark
moet dieren
afmaken
Het Krugerpark in Zuid-Afrika
wil wegens de aanhoudende
droogte in totaal 350 nijlpaarden en buffels afmaken. Ze zullen in de komende maanden
doodgeschoten worden om de
overige dieren in het bij toeristen populaire safaripark meer
kans op overleven te geven.
Wegens de droogte zijn er in
het park minder grassen aanwezig die als voedsel dienen voor
zowel buffels als nijlpaarden.
Vele dieren zullen daardoor
sowieso sterven, zei woordvoerder Ike Phaahla. Momenteel
leven in het park met een oppervlakte zo groot als Israël, rond
de 47.000 buffels en 7.500 nijlpaarden. Het vlees van de afgemaakte dieren zal onder arme
dorpsbewoners in de omgeving
van het park in het noordoosten
van het land verdeeld worden.
Zuidelijk Afrika wordt geteisterd door de ergste droogte in
30 jaar. Wegens de uitblijvende
regen zijn de opbrengsten van
de gewassen flink gedaald. In
Zimbabwe en Mozambique, de
armere buurlanden van ZuidAfrika, worden miljoenen mensen bedreigd door hongersnood. (BELGA)

nijlpaarden en buffels moeten
worden doodgeschoten om
de rest te redden

Donorkinderen vinden
ouders met speekselstaal
Via online DNA-databanken kan biologische verwantschap steeds makkelijker getraceerd worden
S ARA V ANDE K E RCK HOV E

In Nieuw-Zeeland dreigt een tekort aan
zaad- en eiceldonoren, omdat anoniem
doneren er niet meer mag. Maar ook hier
kan het eenvoudig zijn voor adoptie- of
donorkinderen om hun biologische ouders
te traceren. ‘Anonimiteit is een illusie.
Via DNA kun je iedereen vinden.’
Adoptiekinderen of kinderen van anonieme donoren hebben online steeds meer mogelijkheden in
de zoektocht naar hun biologische ouders. Via
populaire websites zoals 23andMe of FamilyTreeDNA kunnen ze relatief makkelijk hun DNA
laten analyseren en zo in contact komen met verwanten.
Ook Steph Raeymaekers, voorzitter van de vzw
Donorkinderen, stuurde een speekselstaal op.
“Supersimpel is dat. Je krijgt een kit in de bus, je
spuugt in een potje en je stuurt dat meteen met
DHL terug. Enkele weken later krijg je de resultaten
en kun je meteen in de DNA-databanken zoeken
naar biologische verwanten.”
Zelf vond ze één man met wie ze heel ver verwant is. “Ik heb hem een mail gestuurd, maar voorlopig heb ik nog geen reactie ontvangen. Sowieso
ken ik een heleboel donorkinderen die op deze
manier hun biologische ouders, halfzussen of halbroers hebben gevonden.”
Via de online tools kunnen de gebruikers de
regelgeving over anonimiteit van donoren, die in
heel wat landen geldt, omzeilen. Duizenden mensen hebben zich via de grootste databanken geregistreerd, dus de kans dat je op iemand stoot met
dezelfde genen, wordt steeds groter. Zeker nu het

Minister Jo Vandeurzen (CD&V) onderzoekt op
dit moment of een gelijkaardige DNA-databank
voor Vlaanderen een meerwaarde is. In het najaar
moet daarover de beslissing vallen. De databank
moet eveneens adoptiekinderen of donorkinderen
met hun bloedverwanten herenigen.

► Wat speeksel
volstaat voor
een relatief goedkope DNA-analyse.
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Anonimiteit afschaffen?

almaar goedkoper wordt. Inmiddels kun je voor
amper 150 dollar (134 euro) bij 23andMe terecht.
“Soms zijn er acties, op Vaderdag bijvoorbeeld, en
betaal je er nog amper 120 dollar (107 euro) voor”,
weet Raeymaekers.
De drie grootste websites bevatten een enorme
hoeveelheid gegevens. “Daarnaast heb je nog eens
‘brugwebsites’”, vertelt Raeymaekers, “waar je het
ruwe DNA kunt uploaden en zo je zoektocht nog
verder kunt uitbreiden. Het gaat trouwens niet
alleen om kinderen die hun biologische ouders
zoeken. Evengoed registreren donoren zich, of kinderen van donoren die hun halfbroers of -zussen
willen leren kennen. En hoe meer mensen speeksel
opsturen, hoe groter de kans dat je iemand vindt.”

‘Als je niet wil dat je
kinderen naar je
op zoek gaan,
dan moet je ze
misschien
niet verwekken’
STEPH RAEYMAEKERS
VZW DONORKINDEREN

Hoe dan ook zetten de databanken de discussie
over de anonimiteit van donoren op scherp. Is het
überhaupt nog mogelijk om anoniem sperma of
eicellen te donoren? Katye Spector-Bagdady,
onderzoeker aan het Center for Bioethics & Social
Sciences in Michigan, denkt van niet. “Als een
donor niet gevonden wil worden, dan moet die
gewoon niets doneren”, zegt ze in het magazine
Fast Company.
Ook Veerle Provoost (Bioethics Institute Ghent),
geeft toe dat de nieuwe technieken het speelveld
hebben veranderd. “Veel mensen willen enkel
doneren op voorwaarde van anonimiteit. Ik zeg
niet dat we die optie moeten afschaffen, maar we
moeten hen wel duidelijk maken dat er altijd een
kans bestaat dat ze opgespoord zullen worden.”
Verschillende fertiliteitsartsen waarschuwen al
langer dat zonder anonimiteit het aantal donoren
zal kelderen. Gisteren nog trokken NieuwZeelandse artsen aan de alarmbel over het gebrek
aan nieuwe donoren. Anoniem doneren is daar
sinds 2004 verboden.
Voor Steph Raeymaekers, die op haar 25ste zelf
ontdekte dat haar biologische vader een anonieme
spermadonor was, zijn dat valse argumenten.
“Anonimiteit is een illusie. Via DNA kun je iedereen
vinden. Als je niet wil dat je kinderen je gaan zoeken, dan moet je ze misschien niet verwekken.”

