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Nieuwsbrief
Uitnodiging debat: Identiteit of anonimiteit?
In samenwerking met de Universiteit van Antwerpen
organiseren we op dinsdag 12 april een debat over
donorconceptie.
Als sprekers werden Prof. Willem Lemmens (ethicus, UA),
Prof. Frederik Swennen (jurist, UA), Prof. Jean-Jacques
Cassiman (geneticus, KUL) en Prof. Diane De Neubourg
(hoofd fertiliteitscentrum, UZA) gevraagd.

• Debat
• Delphine Boël
• Retroactieve opheffing

Ook zal de documentaire Anonymous Father's Day voor het
eerst in ons land vertoond worden.
Het event is gratis. Wil je er graag bij zijn schrijf je dan in via
debatgameten@gmail.com

Arrest Delphine Boël : bloed is dikker dan inkt
Op 3 februari oordeelde het Grondwettelijk Hof inzake de
rechtszaak van Delphine Boël in haar voordeel.
Het arrest gaf duidelijk te kennen dat het recht van het kind
om zijn biologische identiteit te kennen belangrijker is dan de
belangen van de andere betrokken partijen. Delphine mag
dus mag haar strijd verder zetten.
Haar rechtszaak zou ook wel eens een keerpunt kunnen betekenen voor niet alleen andere
buitenechtelijke kinderen, maar ook voor donorkinderen.
Mogelijke implicaties van het arrest kan je terug vinden in één van onze blogs
http://wp.me/p3rJRd-iN en via het interview in de Standaard met prof. Frederik Swennen
http://media.wix.com/ugd/ad4873_99c73c390ff1453b83b27251fae4cd78.pdf

Victoria (AU) – retroactieve opheffing anonimiteit
De Victoriaanse minister voor Volksgezondheid maakte op 23
februari bekend dat vanaf 1 maart 2017 alle donorkinderen niet
alleen het recht maar ook toegang zullen krijgen tot informatie over
hun biologische ouder(s).

Andere:
Draagmoederschap
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Het land hoopt hiermee tegemoet te komen aan de vragen van die kinderen die
gediscrimineerd werden louter omdat ze in een tijdperk werden verwekt wanneer
anonimiteit de wettelijke norm was.
Heel wat landen hebben ondertussen de anonimiteit afschaft. Victoria is het eerste land dat
wenst dit retroactief ook door te trekken.

Draagmoederschap: niet in belang van moeder en kind
Op dinsdag 19 januari organiseerde L’unversité des femmes een studiedag over
draagmoederschap. Dit deden ze uit noodzaak omdat geen enkele politieke partij hen aan het
woord wou laten tijdens de hoorzittingen in de Senaat.
Groot is de contractie wanneer politieke partijen pretenderen en declareren dat de belangen
van moeder en kind prioritair zijn, maar er niet slagen ze een volwaardige stem te geven in dit
debat. Opvallend is dat enkel de potentiële doelgroep van wensouders daadwerkelijk werd
uitgenodigd op 1 of meerdere van de 20 hoorzittingen…
Samen met Géraldine Mathieu zakten we naar Brussel af om de studiedag bij te wonen.
Hieronder de link naar ons verslag http://wp.me/p3rJRd-h7

Aartsbisschop De Kesel, Bisschop Bonny & het Vaticaan
Een aantal maanden geleden stuurden we brieven uit naar onder meer Aartsbisschop De
Kessel, Bisschop Bonny en het Vaticaan.
Verheugd gaven zowel Aartsbisschop De Kesel als Monseigneur Bonny een positief gevolg
aan ons verzoek voor een gesprek. Het werd een hartelijke en warme ontmoeting.
Het is voor ons belangrijk dat ze beide op de hoogte zijn van de vragen en gevolgen die
kinderen ondervinden wanneer ze onder anonieme noemer worden verwekt.
Ondertussen kregen we ook een brief terug van het Vaticaan. Er zit nog geen ontmoeting in
maar onvermijdelijk zal de Paus zich ooit moeten uitspreken over donorconceptie en
draagmoederschap waarbij we hopen dat insteek vanuit het belang van het kind zal
vertrekken.

Donorkind stapt naar Europees Hof - in need of your support
Française Audrey Kermalvezen is niet alleen een donorkind maar ook lid van de
donorkinderenorganisatie PMA in Frankrijk.
Audrey startte een aantal jaren geleden haar juridische strijd om meer te kunnen weten over haar
anonieme biologische vader/donor. Ze schreef er trouwens ook boek over.
Nu de Conseil d’Etat, de hoogste rechtbank in Frankrijk, haar verzoek heeft verworpen, zit er voor
Audrey niets anders op dan naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens te stappen.
Met haar rechtszaak hoopt ze volgende zaken te bewerkstelligen:
- niet identificeerbare informatie over het aantal halfbroers/zussen, medische info en eventueel overlijden van de donor
- contact tussen het ziekenhuis en haar biologische vader waarbij gepolst wordt of hij zich voor haar kenbaar wenst te
maken (mocht hij nog leven)
Het spreekt voor zich dat de uitspraak in deze rechtszaak ook voor andere donorkinderen belangrijk is: vooral voor die kinderen
uit Europese landen komen waarbij de anonimiteit nog niet is afgeschaft.
Zo een rechtszaak kost veel geld. Om de kosten voor haar wat dragelijker te maken hopen Audrey en haar
organisatie gehoor te vinden bij mensen die centjes of heel wat centjes kunnen missen wetende dat ze
bijdragen aan wat mogelijks het keerpunt maar ook het verschil kan maken voor zoveel donor- en
draagmoederkinderen.
Al beetjes helpen, zelfs al je maar een paar euro’s te geven hebt. Er kan gestort worden tot 1 mei 2016.
Link naar de inzamelactie https://www.lepotcommun.fr/pot/whmkeuk6
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Website in een geheel nieuw kleedje
Ondertussen werd onze website in een geheel nieuw kleedje gestoken. Er werden
een aantal nieuwe pagina’s toegevoegd zoals onder meer de link naar een
boekenlijst voor zowel donorkinderen als (wens)ouders, maar ook andere pagina’s
werden rijkelijk aangevuld.
Hopelijk kan het resultaat je smaken www.donorkinderen.com

Druk, druk, druk
De afgelopen maanden werd er hard gewerkt om ons steentje bij te dragen aan
verschillende initiatieven om anderen zo goed mogelijk te informeren over de complexiteit
die donorconceptie met zich teweeg kan brengen.
We namen onder meer deel aan: het eindwerk van laatstejaarsstudente Kirsten Soubry, de
werkgroep afstamming, vergadering op het kabinet van Minister De Block, debat Fara vzw
en gaven een aantal lezingen.
We droegen ook bij aan een infomoment voor een klas vol 12 jarigen waar een mama en
haar zoon, verwekt dmv eiceldonatie, de kinderen uit zijn klas met het thema lieten
kennismaken. Link naar een verslagje over die fijne namiddag kan je terug vinden via
http://www.eicelacceptatie.be/blog/archives/03-2016

Coming up & tips
•

Het maandblad Feeling zal in april een interviewreeks met een aantal donorkinderen
publiceren.

•

Steeds meer (wens)ouders gaan zelf op zoek naar co-ouder of donor plus. Twee mooie
initiatieven ontsprongen in Nederland om wensouders hierbij te helpen.
Zo heb je One Wish www.onewish.nl
Zij bieden een online en offline ontmoetingsplek waar wensouders elkaar kunnen vinden.
Dit zijn mensen met een kinderwens, maar zonder een partner om deze wens gezamenlijk
mee te kunnen vervullen. Er zijn vele manieren om ouder te kunnen worden voor een kind.
One Wish helpt hun leden met het vinden van iemand die zijn of haar kinderwens wil
vervullen op een soortgelijke manier.

Daarnaast heb je ook kinderwenscoach Sara Coster die op 17 juni 2016 een 2
kinderwens-speeddate voor holebi’s en singles in België.

de

Ben je homo, lesbisch, bi of single en heb je een kinderwens? Ben je op zoek naar een coouder of een gekende donor of wil je zelf donor met een rol in het leven van het kind zijn?
Geef je dan op voor de Belgische kinderwens-speeddate op vrijdagavond 17 juni in
Antwerpen. Inschrijven kan via https://www.ticketjames.com/nl/privatetickets/694664c11cb922143684feaf83f0e409/599
Beiden initiatieven includeren het recht van het kind om niet alleen kennis te hebben over
wie zijn/haar biologische ouders zijn, maar waarbij het kind ook in de mogelijkheid is om
een band met ze op te bouwen.

3

Online print & TV
•

A donor-conceivd woman speaks out (interview met voorzitter Steph Raeymaekers)
http://www.mercatornet.com/articles/view/a-donor-conceived-woman-speaks-out/17550

•

New Law Gives All Donor-Conceived Victorians The Right To Know Their Heritage
http://www.premier.vic.gov.au/new-law-gives-all-donor-conceived-victorians-the-right-to-know-their-heritage/

•

The Late debate between fertility doctor and donor conceived (right to access
information about biological parents)
http://www.abc.net.au/lateline/content/2015/s4410445.htm

•

Naatascha Schur (32) kreeg 3 kinderen met behulp van een donor
https://vrouw.nl/verhalen_achter_het_nieuws/29689/natascha_schur_32_koos_er_bewust_voor_om_in_haar_eentje_drie

•

Should my friend be my sperm donor?
http://www.dailymail.co.uk/femail/article-3438296/Chloe-Allworthy-shares-incredible-moment-met-father-time.html#ixzz40EfwJQDK

•

Sperm donor kids: ‚I could’ve passed my dad in the street and not realised’
http://www.thesun.co.uk/sol/homepage/fabulous/6903141/SPERM-DONOR-STORIES-I-couldve-passed-my-dad-in-the-street-and-not-known.html

•

Woman who met her sperm donor dad for the first time after 23 years
http://www.dailymail.co.uk/femail/article-3438296/Chloe-Allworthy-shares-incredible-moment-met-father-time.html#ixzz40EfwJQDK

•

Demeyer: „Rechten van het kind zijn belangrijker dan opgebouwde familiebanden”
http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/videozone/programmas/journaal/2.42791?video=1.2563699

•

Delphine Boël kan koning dan toch dwingen haar te erkennen
http://www.standaard.be/cnt/dmf20160203_02107099

•

Wensbaby kost tot 140 000 euro
http://www.standaard.be/cnt/dmf20160129_02099321

•

The dark past of anonymous sperm donation
http://www.mercatornet.com/articles/view/the-dark-past-of-anonymous-sperm-donation/17504#sthash.NU7MmwiP.dpuf

• Identity Theft: How I Discovered My Secret Identity | Albert Frantz | TEDxSanFrancisco
https://www.youtube.com/watch?v=PligpIZzT98

• Lauren, sperma shoppen, NPO1
http://www.avrotros.nl/lauren/item/AT_2049769/lauren/

•

Sperm donor sues to force surrogate mother to abort one of her triplets
http://www.mercatornet.com/articles/view/sperm-donor-sues-to-force-surrogate-mother-to-abort-one-of-hertriplets/17409#sthash.tTqncrrO.dpufhttp://www.mercatornet.com/articles/view/sperm-donor-sues-to-force-surrogate-mother-to-abort-one-of-hertriplets/17409

•

Vervolg Bjorn’s verhaal: biologische vader doneerde jarenlang bij 3 klinieken
http://spoorloos.kro.nl/verhalen/bjorns_biologische_vader_doneerde_jarenlang_bij_3_klinieken

•

Veel nieuwe inschrijvingen KID DNA databank dankzij uitzending Spoorloos
https://fiom.nl/over-fiom/nieuws/veel-nieuwe-inschrijvingen-kid-dna-databank-dankzij-uitzendingspoorloos?utm_content=buffer4ffbb&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer

•

Een klein kwakje voor mezelf, een grote kwak voor de creativiteit
http://media.wix.com/ugd/ad4873_5acf7783604f4d2bbf6b205bf768056a.pdf
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Blogs
!

Het rad van (on)fortuinlijke kinderen
http://wp.me/p3rJRd-ln

!

Ik wil, ik wil … een kleinkind uit de eicellen van mijn overleden dochter
http://wp.me/p3rJRd-l2

!

Anonimiteit is de dekmantel van de misleiding
http://wp.me/p3rJRd-kb

!

Bloed is dikker dan inkt - arrest Delphine Boël
http://wp.me/p3rJRd-iN

!

Het hof van castratie
http://wp.me/p3rJRd-h7

!

Adoptie: normaliseren is het nieuwe divergeren
http://wp.me/p3rJRd-gj

!

Komt een vrouw bij de dokter
http://wp.me/p3rJRd-dK

!

Zolang het kind uit een Belgische draagmoeder rolt, is het goed
http://wp.me/p3rJRd-du

!

Als de reclameboys hun broek afsteken
http://wp.me/p3rJRd-bA

!

Who do you think you are?
http://wp.me/p3rJRd-bq

!

De kip en het ei
http://wp.me/p3rJRd-bg

Op zoek naar contact met anderen?
• Delphine

Uit het verleden merken we dat de behoefte naar contact met anderen groot is.
•

Indien je in contact wil gebracht worden met anderen, geef gerust een seintje.

•

Er is een gesloten forum waar je op een veilige manier je verhaal kan doen, in
contact komen, ... www.kidlotgenoten.com

Nog meer info?
www.donorkinderen.com

www.donorkinderen.wordpress.com

www.facebook.com/donorkinderenbelgie

@donorkinderen
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