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Nieuwsbrief
Grote kortingen bij internationale DNA databanken
Verschillende DNA databanken bieden nav Vaderdag weer mooie
kortingen aan. Zo betaal je tot 18 juni voor een test bij Family Tree
DNA 59 dollar (of 50 euro). Bij My Heritage betaal je 69 euro.
Even meegeven dat als je een test bij Family Tree een test besteld,
je DNA profiel gratis uploaden kan naar My Heritage.

• Kortingen
• Oproep donorkind

Donorkind legt haar kostprijs in publieke weegschaal

• Donor Detectives

Belgisch donorkind Steph Raeymaekers deed een tweetal weken
een opmerkelijke oproep: ze legt namelijk het bedrag dat haar
ouders voor haar betaalden in de publieke weegschaal in de hoop zo
haar biologische vader sneller te kunnen vinden.
Ze oordeelt dat als we het maatschappelijk en ethisch verantwoord
vinden dat kinderen letterlijk gekocht kunnen worden, waarom zou die redenering dan
niet in omgekeerde richting gemaakt kunnen worden. Ouders kopen kinderen, waarom
zou een kind niet haar ouder kunnen kopen?
Hoe haar zoektocht verloopt kan je volgen via https://stephzoektfamilie.wordpress.com/blog/

Donor Detectives bestaan 1 jaar
Ondertussen is het een jaar geleden dat de Donor Detectives werd
opgericht om hulp te kunnen bieden aan donorkinderen maar ook
donoren die hun onbekende verwanten willen vinden.
In Nederland zorgde de komst van DD alvast voor erkenning welke
weldra ook in wijziging van wetgeving vervat zal zitten.
In België is helaas nog niets zoveel veranderd omdat naast de harde lobby van de
industrie, politieke partijen gezamenlijk niet willen erkennen huidig beleid
donorkinderen schaadt maar ook discrimineert. In afwachting dat voortschrijdend
inzicht hen eindelijk aanzetten zal tot het opnemen van verantwoordelijkheden, blijven
de Donor Detectives helpen in zoektochten.
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Ondertussen vonden meer dan 300 donorkinderen via het testen bij internationale DNA
databanken een halfbroers/zus. Een kleine 50 donorkinderen vonden hun biologische
vader. Vandaag kunnen we met enige trots stellen dat een 3e Donor Detective haar
biologische vader wist te traceren.
Meer weten? https://www.youtube.com/watch?v=A4jZ5g284VE&feature=share
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2 KID-bijeenkomsten in aantocht
Deze zomer zullen we twee KID-bijeenkomsten organiseren, meer bepaald zondag 15 juli en zondag
5 augustus. Ben je een donorkind en wil je er graag bijzijn?
Contacteer ons dan via onze facebookpagina https://www.facebook.com/DonorkinderenBelgie/

Donorkind An Peeters – Vandaag over een jaar
Midden mei was het zo ver: de langverwachte uitzending van Midden mei was het zo ver:
de langverwachte uitzending van Vandaag over Een Jaar met donorkind An Peeters werd
uitgezonden. An bouwde samen met haar man en 2 kinderen een gelukkig leven uit. Doch
speelt het gat in haar identiteit gigantische parten.
Vastbesloten om een keer haar eigen belangen op de voorgrond te zetten gaat ze niet
alleen op zoek naar fundamentele antwoorden voor zichzelf, ze tracht ook het verschil te
kunnen maken voor andere donorkinderen samen met de andere Donor Detectives.
Zelf is ze op zoek naar halfbroers en -zussen, maar ook het vinden van haar biologische vader staat op haar
verlanglijstje. Via volgende link kan je de uitzending herbekijken https://www.vrt.be/vrtnu/a-z/vandaag-over-eenjaar/1/vandaag-over-een-jaar-s1a9/.
Kan je An helpen met haar zoektocht of wil je meer weten? Bezoek dan http://angaatopzoek.be/.

Donorkinderen hebben belangen at U.N. bepleit
In onze vorige nieuwsbrief kondigden we het reeds aan. Vandaag kunnen we jullie de linken
naar de presentaties van Brits donorkind Jo Rose en onze voorzitter. Beide dames hebben er
de belangen van donorkinderen bepleit maar hebben er ook aangekaart dat het tijd wordt om
de stem van donorkinderen in het debat eindelijk te includeren in de plaats dat enkel industrie
en gebruikers het roer in handen te geven aangaande beleid of wetgeving.
Jo’s speech https://www.youtube.com/watch?v=ph-W-aOfZ2c&feature=youtu.be
Steph’s speech https://www.youtube.com/watch?v=9v_uhFfEw9A

De Baby-industrie – one to watch
In de vierdelige serie De Baby-Industrie op de Nederlandse zender KRO-NCRV
onderzocht journaliste Liesbeth Staats en haar team de booming business van de
(inter)nationale vruchtbaarheidsindustrie. Want ook in Nederland neemt het aantal
koppels dat heil zoekt in het verkennen van de buitenlandse routes om een kinderwens
alsnog in te kunnen vullen, toe.
Deel 1 – Reizende eicellen
https://www.2doc.nl/documentaires/series/de-babyindustrie/reizende-eicellen.html
Deel 2 – Georgisch geluk
https://www.2doc.nl/documentaires/series/de-babyindustrie/georgisch-geluk.html
Deel 3 – Amerikaanse droom
https://www.2doc.nl/documentaires/series/de-babyindustrie/de-Amerikaanse-droom.html
Deel 4 – De Gouden eieren
https://www.2doc.nl/documentaires/series/de-babyindustrie/de-gouden-eieren.html
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Hackers aan de haal met emailadressen bij My Heritage
My Heritage is een organisatie dat naast een stamboomplatform ook DNA testen
aanbiedt. Vorige week communiceerden ze dat ze in 2017 een datalek hebben geleden: meer
dan 92 miljoen emailadressen zouden in de handen van hackers zijn gevallen. Paswoorden noch
DNA-profielen werden echter gestolen: paswoorden worden enkel in versleutelde versie bewaard
en DNA-profielen staan op een andere server dan de server waarin werd ingebroken.
My Heritage raadt elke gebruiker zijn of haar paswoord te wijzigen. Meer informatie over het lek
kan je terugvinden via deze link https://blog.myheritage.com/2018/06/myheritage-statementabout-a-cybersecurity-incident/

Links
•

Babs Gons over opgroeien zonder je vader – De Nieuwe Maan
https://www.facebook.com/DeNieuweMaan/videos/924764867685396/UzpfSTQ0
NDY0NjE4MjI0MzM3ODoxOTkxMjg4ODg0MjQ1NzU5/

•

Genetic testing and family secrets – APA, juni
http://www.apa.org/monitor/2018/06/cover-genetic-testing.aspx

•

Abandoned by Default – Blog donor conceived, juni
https://abandonedbydefault.wordpress.com/

•

Eindhovenaar heeft 26 halfbroers en -zussen: 'En dan ben je ineens met 27' – ADN, mei
https://www.ad.nl/binnenland/eindhovenaar-heeft-26-halfbroers-en-zussen-en-dan-ben-je-ineens-met27~a63aeb65/

•

Surrogate mother is sued by gay father who claims she 'stole' his baby boy – Mail Online, mei
http://www.dailymail.co.uk/news/article-5723795/Surrogate-mother-sued-gay-father-claims-stole-baby-boy.html

•

Kies eieren voor je geld (of zaad) – De Correspondent, mei
https://decorrespondent.nl/8299/kies-eieren-voor-je-geld-of-zaad/547519744717-dc4a87f3

•

Hoe we kinderen bléven uitstellen en zo een monster baarden: de baby-industrie – De Correspondent, mei
https://decorrespondent.nl/7338/hoe-we-kinderen-bleven-uitstellen-en-zo-een-monster-baarden-de-babyindustrie/484118554854-e7efb348

•

Donorkind looft beloning uit om vader te vinden, evenveel als wat haar ouders voor haar betaalden – De Morgen,
mei
https://www.demorgen.be/binnenland/donorkind-looft-beloning-uit-om-vader-te-vinden-evenveel-als-wat-haarouders-voor-haar-betaalden-ba09079a/

•

Papa van 200 kinderen: 'Ook in België is geknoeid met zaad' – HUMO, april
https://www.humo.be/humo-archief/389803/papa-van-200-kinderen-ook-in-belgie-is-geknoeid-metzaad?utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Facebook#link_time=1525087695

•

Twistgesprek tussen Steph Raeymaekers (donorkind) en José Knijnenburg (voorzitter Freya) – NRC, april
https://www.nrc.nl/nieuws/2018/04/26/twistgesprek-a1601015
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•

Can Doctors Who Secretly Use Their Own Sperm To Impregnate Patients Be Brought To Justice? – Above
the law, april
https://abovethelaw.com/2018/04/can-doctors-who-secretly-use-their-own-sperm-to-impregnate-patientsbe-brought-to-justice/

•

Gaan we supermensen creëren? – 2DOC, april
https://www.2doc.nl/nieuws/artikelen/binnenland/2018/biologische-wapenwedloop.html

•

Opinie: Hebben we recht op een kind? – De Volkskrant, april
https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/opinie-hebben-we-recht-op-een-kind~b67099d3/?utm_source=facebook

•

Zaaddonoren op zoek naar hun biologische kinderen (start om 8’30) – Nieuwsuur, april
https://www.npostart.nl/nieuwsuur/07-04-2018/VPWON_1282977

•

Kindje kopen? Het zijn solden – Knack, maart
http://www.knack.be/nieuws/gezondheid/kindje-kopen-het-zijn-solden/article-opinion-981133.html

•

Baby’s die bij geboorte lijken op hun vader zijn gezonder – HLN, maart
https://www.hln.be/nina/familie/baby-s-die-bij-geboorte-lijken-op-hun-vader-zijn-gezonder~a2ae9ac5/

•

Ineens blijkt hij niet je echte vader: psychische hulp donorkind ver te zoeken – RTL, maart
https://www.rtlnieuws.nl/gezin/ineens-blijkt-hij-niet-je-echte-vader-psychische-hulp-donorkind-ver-te-zoeken

Geheime facebookgroep donorkinderen en donoren
Op zoek naar een veilige plek om je verhaal te delen, er te zijn voor anderen of
mogelijks ook om je halbroer/zus/donor te vinden? Stuur ons dan een berichtje zodat
we je aan de groep kunnen toevoegen.

Nog meer info?
www.donorkinderen.com

www.donorkinderen.wordpress.com

www.facebook.com/donorkinderenbelgie

@donorkinderen

