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Lancering Podcast Komaf
Afgelopen jaren kruisten heel wat mensen ons pad.
Donorkinderen, donoren, ouders van, … ze klopten
allemaal bij ons aan. Omdat elke betrokken partij een
ruimer perspectief kan schetsen in dit toch vaak
complex verhaal, lanceren we vanaf vandaag onze
podcast.

• Podcast Komaf
• Multidonaties

Je mag elke vrijdag een volgende getuigenis
verwachten.

• Schandaal in NL

Link podcast https://soundcloud.com/user101099855/donorkind_tessa?utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign
=social_sharing

UZ Gent en UZ Brussel lieten spermadonoren
jarenlang veelvuldig doneren
In december getuigde De Standaard een man dat hij
door hoofdfertiliteitsartsen Frank Comhaire (UZ Gent)
en André Van Steirteghem (UZ Brussel) jarenlang en
veelvuldig werd gevraagd om sperma te doneren.
In het UZ Gent werd de man zelfs niet medisch
gescreend.
Daarnaast blijkt dat wensouders werden voorgelogen in het maximumaantal
donorkinderen van éénzelfde donor en dat ondanks de garantie van de arts helemaal
niet dezelfde donor werd gebruikt om het volgend kind mee te verwerken.

4e fertiliteitsarts in Nederland gebruikte eigen
sperma
Andere:
Workshop DNA

2

Links

3

Na Jan Karbaat, Jan Wildschut, Jos Beek is het nu ook
zeker dat fertitiliteitarts Henk Nagel zonder medeweten van
ouders en het ziekenhuis waarvoor hij werkte zijn eigen
sperma gebruikte om donorkinderen te verwekken.
Het ziekenhuis zelf om hiermee naar buiten te komen en
een oproep te lanceren tav andere (wens)ouders en
donorkinderen.
https://tinyurl.com/5n84fjdr
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Net ontdekt dat je een donorkind bent?
Er wordt gesteld dat slechts 10% van alle donorkinderen weten dat ze een donorkind zijn. Dit
houdt ook in dat het merendeel niet weet dat hun afkomst ergens anders ligt dan bij de ouders
waar ze opgroeien.
Elke maand krijgen we mails binnen van mensen die net ontdekt hebben dat ze een donorkind
zijn. Vaak gaat dit gepaard met heftige emoties, vragen en vertwijfelingen.
Een Amerikaanse donorkinderenorganisatie trachtte een aantal adviezen te bundelen die
mogelijks als handvaten kunnen dienen mocht je het even allemaal niet weten.
https://www.wearedonorconceived.com/homepage-guides/donor-conceived-what-do-to/
.

VTM besluit ‘Ik wil een kind’ niet te maken
Het ging een taboedoorbrekend programma worden waarin 4 ‘onafhankelijke’
experten volwassenen met een kinderwens aan een op maat gemaakte uk
gingen helpen. Alle experten zijn personen die afgelopen decennia hun inkomen
verdienden vaak op kap en ten koste van de kinderen die beoogt verwekt te
worden.
VTM besluit het programma niet langer meer te willen maken. Doch hebben ze
het blijkbaar nog niet helemaal begrepen: de verwekking van kinderen ten
behoeve van een tv-format is en zal nooit in belang van het kind zijn. Het
commercialiseert en herleidt het kind namelijk tot een product.

Workshop: zoeken met DNA - zondag 24 april
Samen met C.A.F.E. (Critical Adoptees Front Europe) organiseren we een workshop rond
het zoeken en vinden van je biologische verwanten aan de hand van internationale DNAdatabanken.
Ben je een donorkind of donor geweest en wil je voor het eerst laten onder dompelen in de
opties, mogelijkheden en manieren om alsnog fundamentele vragen beantwoord te
krijgen?
Geef ons gerust een seintje.

Links
•

Why did I need to know who my father was?’: one woman’s battle for her
biological truth’ – The Guardian
https://tinyurl.com/4nbzykrx

•

Donordetectives ontmaskeren sjoemelende sperma-artsen – Follow the
Money
https://tinyurl.com/2p94rhry

•

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

Maria (23) ontmoet na juridische strijd haar donorvader: ‘Hij is nu een persoon, geen code’ – PZF

https://tinyurl.com/2s46rpa8
•

A Grieving Family Wonders: What if They Had Known the Medical History of Sperm Donor 1558? – The
Wall Street Journal
https://tinyurl.com/2fx8pss3

•

Edwin (32): ‘Ik wil geen kind met mijn vriendin maar ben wel stiekem zaaddonor’ – Flair NL
https://tinyurl.com/2p93m3s9

•

De Vatersuche van Jonathan – De Volkskrant

https://tinyurl.com/32erbxcs
•

Opinie: Tijd om anonimiteit van spermadonoren op te heffen – De Standaard
https://tinyurl.com/yckz3aeh

•

Reactie donordochter multi-spermadonor UZ Gent – Wordpress, dec
https://tinyurl.com/2p9yuum4

•

Opinie: Draagmoederschap is nooit in het belang van het kind – De Standaard
https://tinyurl.com/569xvbh8

•

Zaaddonor Lex (65) stapt uit de anonimiteit: ‘Donoren belanden onterecht in het verdomhoekje’ – Trouw
https://tinyurl.com/ym6seykx

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 152)
- Nederlandse donorkinderen & donoren (aantal leden 840)
- Donor Detectives* (aantal leden 361) - *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

