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KANAAL COLOMBIA

Bemiddelingsresultaat

Ook 1997 is voor de stichting HOGAR positief verlopen. Die

conclusie is gerechtvaardigd als gekeken wordt naar de uit de

bemiddelingsactiviteiten voortgekomen resultaten. Vorig jaar
werden 29 kinderen geplaatst.
Het totaal aantal kinderen, dat in het bestaan van de stich-

ting HOGAR werd geplaatst, komt daarmee op 632. Het resultaat

over 1997 ligt overigens wel iets beneden dat van 1996. Toen

werden 34 kinderen geplaatst.

Toch is er echter reden voor tevredenheid. Want het aantal

door de stichting geholpen families steeg licht. In 1997 werd

de adoptiewens van totaal 26 families vervuld. Het jaar ervoor

betrof dat 25 families.

Het hogere aantal geplaatste kinderen in 1996 laat zich een-

voudig verklaren. In dat bewuste jaar werden door het ICBF

namelijk meer kinderen tegelijk toegewezen. Er kwamen toen 5

siblings en 2 triblings. Het afgelopen jaar daarentegen werden

slechts drie siblings geplaatst.

Als de cijfers van de laatste jaren nader worden geanalyseerd,
kan geconcludeerd worden dat Colombia voor de stichting HOGAR

een stabiel adoptiekanaal is. Jaarlijks wordt gemiddeld een

constant aantal families geholpen. Ook het aantal geplaatste
kinderen vertoont gelijke tred.

Siblings en triblings

Overigens lijkt het steeds moeilijker te worden om te voldoen

aan de wens voor siblings en triblings. Lukte dat in 1996 nog

redelijk, in de loop van 1997 drong het ICBF er met klem op
aan om het aantal verzoeken daarvoor tot een minimum te beper-
ken, omdat er steeds minder broertjes en zusjes voor adoptie
beschikbaar zijn en/of komen.

Die ontwikkeling staat in contrast met de situatie in ons

eigen land. De stichting HOGAR heeft met name het afgelopen
jaar moeten vaststellen, dat er juist steeds meer verzoeken

komen voor het adopteren van meer kinderen tegelijk.
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Voor een deel is dat verklaarbaar. Families die vallen in de

leeftijdscategorie 40+ kunnen nu eenmaal vanwege hun leeftijd
doorgaans slechts 66n keer een adoptieprocedure doorlopen. Een

tweede wordt geblokkeerd door de strikte leeftijdsgrens in de

Nederlandse adoptiewetgeving. Derhalve wordt door deze catego-
rie families nadrukkelijk de wens voor adoptie van meer kinde-

ren tegelijk geuit. Het is de enige mogelijkheid om nog een

gezin met meer kinderen op te bouwen.

Maar ook wordt de stichting HOGAR regelmatig benaderd door

jongere families, die vanwege louter financiéle redenen graag

in 66én keer hun gezin willen completeren door adoptie van meer

kinderen tegelijk.

Op zich een te respecteren argument. Niet te ontkennen valt

dat adoptie een kostbare aangelegenheid is. Vandaar dat de

stichting HOGAR zelf alles in het werk stelt om de kosten zo

laag mogelijk, zonder afbruek te doen aan de kwaliteit van de

dienstverlening. Tot op heden slaagt de stichting daar nog

steeds in.

Anderzijds is er echter bij de stichting HOGAR nadrukkelijk
het besef, dat tussen het moment van de beslissing om te gaan

adopteren en het moment van de adoptie zelf doorgaans een

aantal jaren verstrijkt. Die periode kunnen aspirant-adoptie-
ouders benutten om te sparen voor de adoptieprocedure.

Omdat de 40+families na een eerste adoptie doorgaans geen

tweede meer kKunnen realiseren, is het niet verwonderlijk dat

de stichting HOGAR ten aanzien van het plaatsen van meer

kinderen tegelijk de belangen van deze groep families nadruk-

kelijk laat prevaleren.

Hetgeen overigens niet wil zeggen dat andere (lees: jongere)
families per definitie uitgesloten worden van adoptie van meer

kinderen tegelijk. Ook andere factoren spelen in de finale

belangenafweging een rol (bijvoorbeeld het willen adopteren
van kinderen, die een operabele handicap hebben).

Het sterk teruggelopen aanbod van siblings en triblings is

volgens het ICBF toe te schrijven aan twee ontwikkelingen: een

nog immer toenemend aantal adopties in Colombia zélf (hetgeen
de stichting HOGAR verheugend vindt), alsmede nieuwe over-

heidsprogramma's die zouden voorzien in betere opvang en

begeleiding van verlaten kinderen.
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Lof voor ICBF

Overigens wil de stichting HOGAR nadrukkelijk lof spreken over

de tomeloze inzet van de centrale afdeling van het ICBF in

Bogota, die belast is met afhandeling van adoptie-aanvragen.
Ook in 1997 heeft deze afdeling als gevolg van nieuwe bezui-

nigingen moeten inkrimpen. Het gevolg daarvan is een groeiende
werkdruk voor een in achtereenvolgende jaren sterk gekortwiek-
te afdeling. Met steeds minder mensen moet een nog immer

toenemend aantal adoptieverzoeken uit binnen- en buitenland

worden afgehandeld.

Een gelukkige bijkomstigheid bij dit alles is dat de Colom-

biaanse regering de reductie in de personele sterkte compen-

seert met investeringen in automatisering van zowel de centra-

le adoptie-afdeling in Bogota als de adoptie-afdelingen in de

regionale kantoren van het ICBF. Deze investeringsimpuls heeft

geleid tot een behoorlijke efficiency-verbetering in de adop-

tie-procedure.

5.1.2€

Eveneens niet onvermeld mag blijven de zeer belangrijke rol

van | 9.1.2e onze officiéle vertegenwoordigster in

Colombia.

Zij heeft zich de afgelopen jaren ontpopt als een onmisbare

schakel in de HOGAR-keten. De eerder genoemde stabiliteit in

resultaat is met name het gevolg van haar enthousiaste en

deskundige inzet.

Opnieuw is gebleken dat | 512e |zeer betrokken is bij het werk

van de stichting. Ze is zonder meer de spin in het web in

Colombia. Ze onderhoudt uitstekende contacten met het ICBF. En

dat heeft de stichting het afgelopen jaar geen windeieren

gelegd.

5.1.2

Ook de samenwerking met onze vertaalster | 5.1.2e | in
Bogota verloopt naar wens. Dossiers worden nauwgezet vertaald.

De routing van de dossiers geschiedt naar tevredenheid. Be-

langrijk gegeven daarbij is dat tijdig onvolkomenheden

in documenten signaleert waardoor alert gereageerd en tijdver-
lies tot een absoluut minimum beperkt kan worden.

Ook [ 512e |heeft in de jaren waarin ze nu voor de stichting
werkt, goede persoonlijke contacten bij het ICBF opgebouwd.
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Inschrijvingen

Het aantal nieuwe inschrijvingen bij} HOGAR vertoonde in 1997

voor het eerst sinds jaren weer een flinke stijging. Er werden

totaal 36 families definitief ingeschreven. Dat zijn er liefst

11 meer dan in 1996. Het behoeft geen betoog dat de stichting
HOGAR ten zeerste is ingenomen met die gang van zaken. Het is

inmiddels al weer heel wat jaren geleden, dat de stichting
melding kon maken van een dergelijk aantal inschrijvingen.

In het jaarverslag 1996 werd door de stichting nog een discre-

pantie gesignaleerd tussen het toenemend aantal beginseltoe-

stemmingen en het tegenvallende aantal inschrijvingen bij de

in ons land werkzame adoptie-bemiddelaars. Een verschijnsel
waarvoor nog steeds geen verklaring is gevonden. Aan zelfdoe-

ners kon het in elk geval niet worden toegeschreven.

Het ministerie van Justitie is helaas niet ingegaan op de

suggestie van de stichting HOGAR om onderzoek te doen naar het

jaren achtereen "verdwijnen" van een relevant aantal aspirant
adoptie-ouders. Dat is jammer, omdat zo'n studie wellicht

interessante gegevens had kunnen opleveren. Met name had de

vraag beantwoord kunnen worden hoeveel families na het ver-

krijgen van de beginseltoestemming uiteindelijk besluiten toch

nog af te zien van adoptie. Ook had inzicht kunnen worden

verkregen in de periode die verstrijkt tussen het verkrijgen
van een beginseltoestemming en het inschrijven bij een adop-
tiebemiddelaar.

De stichting HOGAR heeft geen eensluidende verklaring voor de

in 1997 opgetreden flinke toename van het aantal inschrijvin-
gen. Aangenomen wordt dat die ontwikkeling in de eerste plaats
het gevolg is van een verdere groei in de afgifte van begin-
seltoestemmingen door Justitie. Al waren cijfers daarover bij
het schrijven van dit jaarverslag nog niet beschikbaar.

In de tweede plaats kijken adoptie-families steeds kritischer

naar de kosten/kwaliteits-verhouding. De stichting HOGAR komt

er in die toetsing uit als adoptiebemiddelaar, die niet alleen

accuraat werkt, maar dat bovendien doet tegen -relatief- zo

laag mogelijke en ook voor ieder inzichtelijke kosten.

Een derde reden is wellicht, dat de stichting HOGAR kennelijk
door veel 40+families beschouwd wordt als de meest geschikte
adoptiebemiddelaar. Vanwege de door de Nederlandse adoptiewet
veroorzaakte leeftijdsproblematiek zijn deze families vaak

aangewezen op adoptie van oudere kinderen.
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De stichting HOGAR staat al sinds jaar en dag bekend als

bemiddelaar, die zich met name ook inzet om oudere kinderen

een plaats te bieden in een warm ouderlijk nest. Daar waar

bovendien 40+families meer kinderen tegelijk willen adopteren,
kan de stichting HOGAR die wens in het algemeen ook honoreren.

Dat heeft kennelijk een acquirerend effect.

Ultimo 1997 stonden bij HOGAR nog 45 families op de lijst voor

wie daadwerkelijk wordt bemiddeld. Dat is een forse stijging
ten opzichte van 1996. Aan het einde van dat jaar stonden 36

families op de wachtlijst.
Van de families die op de wachtlijst staan, heeft er 6é6n

vanwege een onverwachte zwangerschap de adoptie-procedure
tijdelijk onderbroken.

buiten verzoek

Problemen met consulaat

Zoals gemeld in het jaarverslag 1996 was in de loop van dat

jaar een ernstig conflict gerezen tussen de stichting HOGAR en

het Colombiaanse consulaat in Amsterdam over legalisatie van

voor adoptie benodigde documenten.

Omdat de Colombiaanse ambassadeur kennelijk niet de politieke
macht had om de betrokken consul in Amsterdam tot de_orde te

roepen, hebben voorzitter | 5.1.2e | en secretaris | 5.1.2e

in januari 1997 tijdens hun jaarlijkse werkbezoek aan Colombia

audiéntie gevraagd en gekregen op het Colombiaanse ministerie

van buitenlandse zaken in Bogota.

In een langdurig gesprek met een hoge ambtenaar, die de eind-

verantwoordelijkheid draagt voor het reilen en zeilen van alle

Colombiaanse consulaire vertegenwoordigingen in de wereld,

heeft de stichting HOGAR de problemen kunnen toelichten.
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Het onderhoud heeft tenslotte ertoe geleid, dat de consul in

Amsterdam via de ambassadeur vanuit Colombia tot de orde is

geroepen. Vastgesteld moet worden, dat de samenwerking met het

betreffende consulaat weer tot volle tevredenheid en op zeer

plezierige wijze verloopt.

Verwachting 1998

Voor 1998 verwacht de stichting HOGAR ten minste een stabili-

satie van het aantal adopties vanuit Colombia. Ook hoopt de

stichting dat het aantal nieuwe inschrijvingen wederom het

niveau van 1997 zal evenaren.

Dit uiteraard onder het voorbehoud van handhaving van de

huidige organisatiestructuur en werkwijze bij het ICBF.

buiten verzoek

Knelpunt bij reizen

Elk jaar weer blijkt het in de zomermaanden moeilijk om adop-
tie-ouders naar Colombia te laren afreizen. Luchtvaartmaat-

schappijen hebben vaak geen plaats, tenzij ouders bereid zijn

genoegen te nemen met duurdere stoelen.

Met name in 1997 heeft de stichting grote problemen ondervon-

den bij het regelen van de reis voor adoptie-ouders. In de

periode juni tot en met september vormde de schaarste aan

Plaatsen in vliegtuigen een bijna onoverkomelijk_knelpunt.
Mede dankzij de inzet van het vaste reisbureau 5.1.2e

I
ge al jaren wordt samengewerkt, is het toch in

alle gevallen gelukt de mensen naar Colombia te laten vertrek-

ken. Maar gemakkelijk was het niet.

De stichting HOGAR is voornemens om begin 1998 met het reisbu-

reau en de Nederlandse vertegenwoordigingen van enkele Europe-
se luchtvaartmaatschappijen rond de tafel te gaan zitten om te

bezien in hoeverre deze problemen kunnen worden voorkomen.

Want ook in 1998 dreigen die zich te herhalen. Colombia heeft

zich namelijk geplaatst voor de finale van het WkK-voetbal in

Frankrijk. Het gevolg is dat veel Colombiaanse reisorganisa-
ties massaal capaciteit in vliegtuigen hebben opgekocht ten

behoeve van supportersreizen.
Dat kan ernstige repercussies hebben voor het laten reizen van

adoptie-families.
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Evenals in de voorafgaande jaren hebben de nazorg-medewerk-
sters van HOGAR in 1997 met grote inzet en toewijding vele

tientallen rapporten opgesteld over de wijze waarop de vanuit

Colombia geadopteerde kinderen zich in Nederland ontwikkelen.

De inspanning die de nazorg-afdeling levert, blijft ook niet

onopgemerkt in Colombia. De stiptheid waarmee de stichting
HOGAR uitvoering geeft aan de in de Colombiaanse adoptiewet

opgenomen verplichting tot driemaandelijkse rapportage over de

leefsituatie van geadopteerde Colombiaanse kinderen, wordt

alom door het ICBF geprezen.

Volgens het hoofd van de centrale adoptie-afdeling van het

ICBF in Bogota staat de stichting HOGAR wat betreft die rap-

portage in de top van de lijst van buitenlandse bemiddelings-
organisaties waarmee het ICBF samenwerkt.

Ook de regionale kantoren van het ICBF hebben grote waardering
voor de accuratesse de stichting HOGAR hen periodiek infor-

meert over de vanuituit hun regio geadopteerde kinderen.
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5.1.2e | leécretaris)

5.1.2e

Egmond-Bin
7 3 januari 19

Het financieel verslag over 1997 wordt seperaat toegestuurd
door penningmeester | 5.1.2e |
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Bemiddeli j

Vorig jaar werden totaal 40 kinderen opgenomen in gezinnen
waarvoor door onze stichting werd bemiddeld. Het totaal aantal

kinderen, dat in het bestaan van HOGAR werd geplaatst, komt

daarmee op 672. Het resultaat over 1998 ligt flink boven dat

van het jaar ervoor (toen werden 29 kinderen geplaatst) en ook

boven dat van 1996 (34 kinderen).

Alle reden dus voor tevredenheid. Mede ook, omdat het aantal

door de stichting geholpen families wederom steeg. In 1998

werd de adoptiewens van totaal 32 families vervuld. Dat waren

het jaar daarvoor 26 families en in 1996 een fractie minder,

namelijk 25 families.

Het hogere aantal geplaatste kinderen in 1998 laat zich een-

voudig verklaren: er zijn door de kinderbescherming in Colom-

bia (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, kortweg ICBF)
méér families van de HOGAR-lijst geholpen. Bovendien werd het

resultaat over 1997 in iets grotere mate beinvloed door toe-

wijzing van meerlingen. Er kwamen in dat jaar 5 siblings en 2

triblings. Het afgelopen jaar daarentegen werden 2 siblings en

3 triblings geplaatst.
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In het jaarverslag van 1997 concludeerden we op basis van een

analyse van de bemiddelingsresultaten, dat Colombia voor de

stichting HOGAR een stabiel adoptiekanaal is. Die conclusie

blijft ook na 1998 onverkort van kracht, zeker nu de bemidde-

lingsresultaten een sterk opwaartse lijn vertonen.

ibli — nr

Overigens blijft het erg moeilijk te voldoen aan de wens voor

siblings en triblings. Eerder al meldden wij dat in de loop
van 1997 het ICBF er met klem bij ons op aandrong om het

aantal verzoeken voor meerlingen tot een minimum te beperken.
Dit omdat er steeds minder broertjes en zusjes voor adoptie
beschikbaar zijn en/of komen.

Die ontwikkeling staat onverkort in contrast met de situatie

in ons eigen land. De stichting HOGAR heeft zowel in 1997 als

in 1998 moeten vaststellen, dat heel veel aspirant-adoptief
ouders dolgraag meer kinderen tegelijk willen opnemen. In het

jaarverslag over 1997 noemden wij dat ook verklaarbaar. Im-

mers, families die vallen in de leeftijdscategorie 40+ kunnen

nu eenmaal vanwege hun leeftijd doorgaans slechts é6én keer

adopteren. Een tweede procedure wordt geblokkeerd door de

strikte leeftijdsgrens in de Nederlandse adoptiewet. Derhalve

wordt door deze categorie families de wens voor adoptie van

meer kinderen tegelijk geuit. Het is de enige mogelijkheid om

nog een gezin met meer kinderen op te bouwen.

Nu dat steeds moeilijker realiseerbaar is geworden, zou het

wellicht te overwegen zijn de Nederlandse adoptiewetgeving
enigszins te verruimen. En wel in die zin dat 40+ families,

bij wie slechts 66én adoptiekind kon worden geplaatst en voor

wie feitelijk op grond van de wet het adoptiedoek valt, toch

gelegenheid wordt geboden met voorrang een procedure te voeren

voor opname van een tweede kind.

Veel andere landen hanteren voor (onvrijwillig kinderloze)

echtparen die willen adopteren een wettelijke maximum-leeftijd
van 50 jaar. Gelet daarop, zou de stichting HOGAR het toejui-
chen als de Nederlandse adoptiewet voor de 40+ ouders een

ontheffingsmogelijkheid krijgt voor een tweede adoptie.
Een aanpassing van de wet zou vooral ook veel leed wegnemen

bij echtparen met een groot leeftijdsverschil, die maar al te

graag nog een gezin met meer dan é6én kind willen opbouwen. De

stichting HOGAR wordt met zo'n wens regelmatig benaderd door

ouders, van wie de ene ruim de 40 jaar is gepasseerd en de

partner vele jaren jonger is.

32 64 86 429
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Ook in 1998 is de stichting HOGAR weer regelmatig benaderd

door jongere families, die vanwege louter economische omstan-

digheden in 66én keer hun gezin willen completeren door adoptie
van meer kinderen tegelijk. De stichting HOGAR respecteert
dergelijke wensen, maar geeft bij het plaatsen van siblings en

triblings nadrukkelijk prioriteit aan 40+ ouders. Dit mede

gelet op het feit dat jonge/re ouders a) meer tijd hebben een

gezin met kinderen op te bouwen en b) ruim gelegenheid hebben

te sparen voor een adoptieprocedure omdat tussen het moment

van de beslissing om te gaan adopteren en het moment van de

adoptie zelf doorgaans een aantal jaren verstrijkt.
Overigens wil dit geenszins zeggen dat andere (lees: jongere)
families per definitie uitgesloten worden van adoptie van meer

kinderen tegelijk. Ook andere factoren spelen in de finale

belangenafweging een rol (bijvoorbeeld het willen adopteren
van kinderen, die een operabele handicap hebben).

Samenwerkingmet ICBF

Ook in 1998 was sprake van een uitstekende, vlotte samenwer-

king met het ICBF. Zowel waar het betreft de centrale adoptie-
afdeling op het hoofdkantoor in Bogota (waar adoptie-aanvragen
worden getoetst aan de in Colombia geldende wet- en regel-

geving) als de regionale kantoren in het land (die zorgdragen
voor de uiteindelijke afhandeling van de adoptieprocedure).
De gang van zaken, vorig jaar, geeft aan dat ondanks sterke

inkrimping van de personele capaciteit en een wederom sterke

toename van het aantal adoptie-verzoeken uit binnen- en bui-

tenland het ICBF uitermate efficiént werkt.

De stichting HOGAR heeft kunnen vaststellen, dat ook in 1998

de Colombiaanse overheid het investeren in automatisering bij
het ICBF heeft voortgezet.

Een probleem is soms het verwijzen van families naar regionale
kantoren, waar uiteindelijk niet of nauwelijks kinderen be-

schikbaar zijn voor adoptie. Volgens de wet moet een familie

binnen uiterlijk twee maanden een voorstel krijgen, maar die

termijn wordt nogal eens niet gehaald. Het kost dan veel

moeite het ICBF Bogota ervan te doordringen, dat het beter en

ook gewenst is het dossier van een familie uit zo'n regio
terug te trekken en te verwijzen naar een regio waar volop
kinderen voor adoptie beschikbaar zijn.

0165



toe

ge STICHTING TER

BEVORDERING
_ VAN ADOPTIE

Secretariaat

Meeuwenlaan 3

1935 EJ Egmond-Binnen
Telefoon:

Telefax:

Banknr.:

Een punt van grote zorg voor de stichting HOGAR is ook nog het

verwijzen van families naar regio's in Colombia, die bekend

staan als gevaarlijk vanwege gewelddadige activiteiten van

niets en niemand ontziende guerillagroeperingen (ELN en/of

FARC) en rechtse doodseskaders (para-militairen).
Adopties vanuit zulke gebieden (bijvoorbeeld oliewingebied
Casanare, met als hoofdstad Arauca) kunnen buitenlandse fami-

lies in grote problemen brengen vanwege het gevaar van kidnap-

ping. Tijdens het geruikelijke werkbezoek van een bestuursde-

legatie aan Colombia in februari/maart 1999, zal deze proble-
matiek aan de orde worden gesteld in het overleg met het ICBF

in Bogota.

5.1.2e |
Ook in 1998 heeft | 9.1.2€ | onze officiéle vertegen-

woordigster in Colombia, bergen werk verzet. Zij blijft een

onmisbare schakel in de HOGAR-keten. De eerder genoemde stabi-

liteit in het bemiddelingsresultaat is mede ook het gevolg van

haar enthousiaste en deskundige inzet.

Opnieuw is gebleken dat _512e | zeer betrokken is bij het werk

van de stichting. Ze is zonder meer de spin in het web in

Colombia. Ze onderhoudt uitstekende contacten met het ICBF,
zowel nationaal als regionaal. En dat legt de stichting geen
windeieren.

eee 5.1.2e

072-5067393

072-5067969

32 64 86 429

In het najaar van 1998 werd de stichting HOGAR_geconfronteerd
met een grote achterstand bij de vertaalster | 5.1.2¢

in Bogota met betrekking tot het vertalen en vervolgens bij
het ICBF indienen van dossiers van families. Persoonlijke
omstandigheden lagen mede daaraan ten grondslag.
Omdat echter die achterstand de continuiteit van het adoptie-
werk in Colombia in gevaar dreigde te brengen, heeft het

bestuur van de stichting HOGAR onmiddellijk maatregelen ge-
troffen om de gesignaleerde achterstand zo snel mogelijk
ongedaan te laten maken én herhaling van deze ongewenste
situatie te voorkomen.

Als gevolg daarvan was aan het einde van het jaar de situatie

genormaliseerd. De routing van de dossiers verloopt inmiddels

weer naar wens.

Wel zal deze zaak nog uitvoerig worden besproken met

tijdens het eerder al genoemde werkbezoek aan Colombia.
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De in 1997 ingezette sterke stijging in het aantal nieuwe

inschrijvingen bij HOGAR werd ook vorig jaar gecontinueerd. In

1998 werden totaal 37 families definitief ingeschreven. Ter

vergelijking: 36 inschrijvingen in 1997 en 25 in 1996.

De stichting HOGAR schrijft het opnieuw iets hogere aantal

nieuwe inschrijvingen toe aan een fors grotere belangstelling
in Nederland voor adoptie. Het ministerie van Justitie maakte

gewag van zowel een toenemend aantal verstrekte beginseltoe-
stemmingen als sterke stijging in het aantal aanvragen ervan.

Ook vorig jaar heeft de stichting HOGAR kunnen vaststellen dat

adoptie-ouders bij het bepalen van een keuze op een bemidde-

laar steeds vaker kritisch kijken de kosten/kwaliteits-verhou-
ding. De stichting HOGAR komt er in die toetsing nog steeds

uit als adoptiebemiddelaar, die niet alleen accuraat werkt,
maar dat bovendien doet tegen -relatief- zo laag mogelijke en

ook voor ieder inzichtelijke kosten.

Opvallend is dat de stichting HOGAR nog steeds door veel

40+families beschouwd wordt als de meest geschikte adoptiebe-
middelaar. Vanwege de door de Nederlandse adoptiewet veroor-

zaakte leeftijdsproblematiek zijn deze families vaak aangewe-

zen op adoptie van oudere kinderen.

De stichting HOGAR staat al sinds jaar en dag bekend als

bemiddelaar, die zich met name ook inzet om oudere kinderen

een plaats te bieden in een warm ouderlijk nest. Daar waar

bovendien 40+families meer kinderen tegelijk willen adopteren,
kan de stichting HOGAR die wens in het algemeen ook honoreren.

Dat heeft kennelijk een acquirerend effect.

Dat wil overigens niet zeggen dat de stichting HOGAR uitslui-

tend oudere kinderen plaatst. Integendeel. Van de in 1998

totaal 40 geplaatste kinderen waren er 17 in de leeftijdscate-
gorie van 0-2 jaar.

Ultimo 1998 stonden bij HOGAR nog 35 families op de lijst voor

wie daadwerkelijk wordt bemiddeld.

072-5067393

072-5067969

32 64 86 429
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Verwachting 1999

Het is gewaagd om voor 1999 een uitspraak te doen inzake te

verwachten resultaten. Als gevolg van de problemen in 1998 met

het vertalen en indienen van dossiers lijkt enig voorbehoud

gerechtvaardigd. Immers, in december is in korte tijd een

enorme hoeveelheid dossiers ingeleverd bij het ICBF. Die

moeten allemaal nog afgehandeld worden. Families die toestem-

ming krijgen komen dan op de 'Lista de espera'. Maar te ver-

wachten valt dat het ICBF slechts mondjesmaat toewijzingen zal

doen aan HOGAR, omdat veel families nog relatief kort op de

‘Lista de espera' staan. En het ICBF kan het ten opzichte van

andere buitenlandse adoptiebemiddelaars niet maken voor HOGAR

andere (lees: soepeler) criteria te hanteren.

Het enige pluspunt is dat HOGAR een van de weinige buitenland-

se bemiddelingsorganisaties is wier families geen bezwaar

maken tegen adoptie van negroide kinderen. Wellicht dat dit

voor het ICBF toch aanleiding kan zijn om HOGAR-families

sneller te verwijzen dan families van andere organisaties, ook

al staan die families veel langer op de 'Lista de espera'.
En wel omdat er nu eenmaal jaarlijks veel negroide kinderen

voor adoptie beschikbaar zijn. Plaatsing van hen is voor het

ICBF echter lang niet altijd eenvoudig. Het ICBF is daarom erg

ingenomen met families, die geen enkel probleem hebben met het

adopteren van deze kinderen.

Hoe het ook zij, de stichting HOGAR zou al heel erg tevreden

zijn, indien over 1999 het resultaat van vorig jaar wordt

geévenaard danwel dicht benaderd.

Ook hoopt de stichting dat het aantal nieuwe inschrijvingen
het niveau van 1998 zal evenaren, maar liever nog zal over-

treffen. De signalen zijn er, dat dit laatste in de lijn der

verwachtingen ligt.

Dit alles uiteraard onder het voorbehoud van handhaving van de

huidige organisatiestructuur en werkwijze bij het ICBF.

In het najaar van 1998 is zowel in Nederland als in Colombia

het internationaal adoptieverdrag ("Haagse Conferentie") in

nationale wetgeving geimplementeerd. Het wachten is echter nog
steeds op afspraken tussen de centrale adoptie autoriteiten

van beide landen (voor Nederland is dat het ministerie van

Justitie en voor Colombia het ICBF Bogota) over de te volgen
werkwijze.
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De stichting HOGAR gaat ervan uit dat in de tweede helft van

1999 gewerkt kan worden conform het nieuwe verdrag, zodat in

Colombia uitgesproken adoptievonnissen voortaan automatisch

worden erkend door de Nederlandse overheid en dus het geadop-
teerde kind onmiddellijk de Nederlandse nationaliteit ver-

werft.

buiten verzoek

NAZORG

Evenals in de voorafgaande jaren hebben de nazorg-medewerk-
sters van HOGAR in 1998 met grote inzet en toewijding vele

tientallen rapporten opgesteld over de wijze waarop de vanuit

Colombia geadopteerde kinderen zich in Nederland ontwikkelen.

De inspanning die de nazorg-afdeling levert, blijft ook niet

onopgemerkt in Colombia. De stiptheid waarmee de stichting
HOGAR uitvoering geeft aan de in de Colombiaanse adoptiewet
opgenomen verplichting tot driemaandelijkse rapportage over de

leefsituatie van geadopteerde Colombiaanse kinderen, wordt

alom door het ICBF geprezen.

Volgens het hoofd van de centrale adoptie-afdeling van het

ICBF in Bogota staat de stichting HOGAR wat betreft die rap-

portage onverkort met stip op kop in de ranglijst van buiten-

landse bemiddelingsorganisaties waarmee het ICBF samenwerkt.

Ook de regionale kantoren van het ICBF hebben grote waardering
voor de accuratesse de stichting HOGAR hen periodiek infor-

meert over de vanuit hun regio geadopteerde kinderen.
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Ook in ander opzicht is het werk van de nazorg-afdeling van

belang. In een vroegtijdig stadium worden namelijk probleemsi-
tuaties gesignaleerd, waarop alert kan worden gereageerd.
Dat gebeurt op verschillende manieren, afhankelijk van de

ernst van de gesignaleerde problemen. Zo worden regelmatig
families die bepaalde problemen hebben, in contact gebracht
met andere families waar die problemen eerder gespeeld hebben

en inmiddels (grotendeels) zijn opgelost. Vaak blijkt die

aanpak (het verkrijgen van een klankbord) uiterst effectief.

Maar niet altijd is dat het geval. Zijn de problemen ernsti-

ger, dan wordt snel professionele hulpverlening ingeroepen.

De nazorg-medewerksters van de stichting HOGAR onderhouden

goede contacten met de stichting WAN, de TGV's en RIAGG's. Ze

hebben ook in 1998 thema-bijeenkomsten (onder meer van de WAN)

bijgewoond.

De stichting HOGAR participeert ook in Triade.

Het werk van de nazorg-groep is overigens lang niet altijd
even gemakkelijk. Niet elke familie namelijk is na terugkeer
in Nederland bereid aan de verplichte follow-up rapportage mee

te werken. In een aantal gevallen vereist het veel geduld,
doorzettingsvermogen, tact en overredingskracht van de nazorg-

medewerksters deze families te bewegen tot medewerking.

buiten verzoek
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Maar vooral dit keer een compliment voor alle eigen vrijwil-

lig(st)ers van HOGAR die wederom zoveel vrije tijd opofferden
om kansarme kinderen zicht te bieden op een menswaardig(er)
bestaan. De wijze waarop dat werk in de achterliggende 20 jaar
is uitgevoerd, bleef in Colombia niet onopgemerkt. Naar aan-

leiding van de implementatie van het internationale adoptie-
verdrag, heeft het ICBF alle bestaande adoptiekontakten kri-

tisch heroverwogen. Het doet deugd dat ten aanzien van de

stichting HOGAR zonder enig voorbehoud is geconcludeerd, dat

de samenwerking met onze organisatie kan worden gecontinueerd.
HOGAR staat bij het ICBF hoog aangeschreven vanwege de effici-

énte werkwijze en de grote inzet bij projecten voor kinderen

in Colombia voor wie adoptie en daarmee zicht op een betere

toekomst niet haalbaar is. Dit kwaliteitsoordeel is een feli-

citatie waard aan al degenen die voor HOGAR werkzaam waren:

buiten verzoek

f Egmond-Bin n,
21 maart 1999)

9.1.2€

32 64 86 425
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JAARVERSLAG STICHTING HOGAR 1999

Algemeen

Een sterke groei in het aantal gerealiseerde adopties (totaal 49 kinderen

geplaatst)
Een recordaantal nieuwe inschrijvingen (61)
Het eindelijk in de praktijk brengen door de Centrale Autoriteiten in Neder

land (ministerie van Justitie) en Colombia (ICBF) van de in het

Internationaal Adoptieverdrag vastgelegde procedures
Eenfinancieel solide positie (waarvoor verwezen wordt naar het separate

verslag van de nieuw aangetreden penningmeester)
- Uitvoering van diverse sociale projekten en het begin van een grootschalige

aktie ten behoeve van het door een zware aardbeving getroffen “koffiegebied”
in Colombia.

Dat zijn -kort samengevat- voor de adoptiestichting HOGAR de hoogtepunten
van het laatste eeuw- en millenniumjaar 1999.

1

De in het verslagjaar geboekte resultaten geven alle aanlei-

ding tot een tevreden terugblik. Want het was in alle opzich-
ten een prachtig jaar. In dit verband past een woord van

waardering en dank voor de tomeloze inzet van de aan de stich-

ting verbonden deskundige vrijwillig(st)ers. Immers, de flinke

toename van de bemiddelingsactiviteiten vertaalde zich voor

hen in een behoorlijke taakverzwaring. Met het oog daarop is

in de loop van 1999 het HOGAR-team versterkt.

Het is volstrekt duidelijk dat in Nederland onverkort grote

belangstelling bestaat voor het adopteren van een buitenlands

kind(je) door echtparen. Er lijkt zelfs weer een stijgende

lijn waarneembaar in het aantal bij het ministerie van Justi-

tie ingediende en ook ingewilligde aanvragen van echtparen
voor een beginseltoestemming. Dat kan worden opgemaakt uit de

enorme hoeveelheid telefonische verzoeken om algemene adoptie-
informatie en bespreken van mogelijkheden voor het vervullen

van concrete adoptiewensen in Colombia. Maar ook uit de fikse

toename van het aantal families, dat zich voor adoptie bij de

stichting HOGAR inschreef. Daarover meer bij de beschrijving
van de gang van zaken betreffende het kanaal Colombia.

0180



ADOPTIE STICHTING

FUNDACION DE ADOPCIONES

Secretariaat: Meeuwenlaan 3, 1935 EJ, Egmond-Binnen, HOLANDA

Tel: 31-(0)72-5067393 Fax: 31-(0)72-5067969

Banknr: 32.64.86.429 — Gironr: 157855

buiten verzoek

0181



ADOPTIE STICHTING

FUNDACION DE ADOPCIONES

Secretariaat: Meeuwenlaan 3, 1935 EJ, Egmond-Binnen, HOLANDA

Tel: 31-(0)72-5067393 Fax: 31-(0)72-5067969

Banknr: 32.64.86.429 Gironr: 157855

buiten verzoek

0182



ADOPTIE STICHTING

FUNDACION DE ADOPCIONES

Secretariaat: Meeuwenlaan 3, 1935 EJ, Egmond-Binnen, HOLANDA
Tel: 31-(0)72-5067393 Fax: 31-(0)72-5067969

Banknr: 32.64.86.429 — Gironr: 157855

buiten verzoek

0184



ADOPTIE STICHTING

FUNDACION DE ADOPCIONES

Secretariaat: Meeuwenlaan 3, 1935 EJ, Egmond-Binnen, HOLANDA

Tel: 31-(0)72-5067393 Fax: 31-(0)72-5067969

Banknr: 32.64.86.429 — Gironr: 157855

buiten verzoek

0185



>

ADOPTIE STICHTING

FUNDACION DE ADOPCIONES

Secretariaat: Meeuwenlaan 3, 1935 EJ, Egmond-Binnen, HOLANDA
Tel: 31-(0)72-5067393 Fax: 31-(0)72-5067969
Banknr: 32.64.86.429 — Gironr: 157855

2.Gang van zaken Kanaal Colombia

2.1 Bemiddelingsresultaat
In 1999 was opnieuw sprake van een toename van het aantal

vanuit Colombia geplaatste kinderen. Werden in 1998 totaal 40

kinderen opgenomen door families waarvoor onze stichting

bemiddelde, vorig jaar kwamen er door onze inspanningen 49

kinderen naar Nederland. Het totaal aantal kinderen, dat in

het bestaan van HOGAR werd geplaatst, komt daarmee op 721.

Het resultaat over 1998 lag ook al flink boven dat van het

jaar ervoor (toen werden 29 kinderen geplaatst) en ook boven

dat van 1996 (34 kinderen).

Alle reden dus voor tevredenheid. Mede ook, omdat het aantal

door de stichting geholpen families wederom steeg. In 1999

werd de adoptiewens van totaal 41 families vervuld (1998: 32

families, het jaar daarvoor 26 families en in 1996 iets min-

der: 25 families).

Net als in 1998 werden ook vorig jaar door de kinderbescher-

ming in Colombia (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar,

kortweg ICBEF) méér families van de HOGAR-lijst geholpen. Het

aantal geplaatste siblings en triblings was precies gelijk aan

het resultaat van 1998, namelijk respectievelijk 2 en 3.

In 1997 werden 5 siblings en 2 triblings toegewezen door het

ICBF.

Overigens blijft het moeilijk om wensen voor adoptie van meer

kinderen tegelijk te verwezenlijken.

2.2 Leeftijd en geslacht
De cijfers uit de afgelopen drie jaren maken duidelijk dat de

stichting HOGAR, ruim twintig jaar geleden toch vooral opge-

richt om ook oudere en daardoor minder kansrijke kinderen een

plekje in een warm gezin en daardoor een toekomst met perspec-
tief te bieden, langzamerhand steeds meer jongere kinderen (0-

3 jaar) plaatst. Dit blijkt uit de volgende cijfers.
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In 1999 was de verdeling naar leeftijdsgroepen alsvolgt:
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is ook eens naar de verdeling in jongens en meisjes.

1999: 29 jongens en 20 meisjes
1998: 27 jongens en 13 meisjes
1997: 17 jongens en 12 meisjes

basis van het aantal geplaatste kinderen kan worden gecon-

cludeerd dat Colombia voor de stichting HOGAR onverkort een

stabiel adoptiekanaal is.
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2.3 Inschrijvingen

Het aantal nieuw ingeschreven families is in 1999 explosief

gestegen. Ten aanzien van 1996 (en bijna ook geldt dat voor

1997) is sprake van verdubbeling. Vorig jaar meldden zich

totaal 61 echtparen voor bemiddeling door onze stichting.

Dat is voor de stichting HOGAR een absoluut record in haar

bestaan. Nog nimmer werd in een jaar tijd een zo groot aantal

nieuwe inschrijvingen gerealiseerd.

De stichting beschouwt dit als een beloning voor de kwaliteit

die geleverd wordt bij de bemiddeling voor interlandelijke

adoptie. Maar ook de kostenfactor speelt ongetwijfeld een rol.

Gemiddeld zijn families, die via HOGAR adopteren, nu totaal

ongeveer twintigduizend gulden kwijt. Bovendien is heel trans-

parant waaraan het geld wordt uitgegeven, omdat de echtparen
zelf de financiele afwikkeling verzorgen.

Ter vergelijking: in 1998 werden 37 echtparen ingeschreven, in

1997 waren het er 36 en in 1996 veel minder, namelijk 25.

Doordat vorig jaar totaal 41 echtparen adopteerden, stonden

ultimo 1999 nog 61 echtparen op de bemiddelingslijst. De

stichting HOGAR ziet desondanks geen aanleiding om een in-

schrijfstop te overwegen.

De situatie aan het eind van het verslagjaar laat zich uiter-

aard ook vergelijken met de voorgaande jaren. Eind 1998 ston-

den er nog 35 families op de lijst, eind 1997 waren dat er 45

en 1996 werd afgesloten met een wachtlijst van 36 families.

2.4 Samenwerkingmet ICBF

Ook in 1999 was sprake van een uitstekende, vlotte samenwer-

king met het ICBF. Zowel waar het betreft de centrale adoptie-

afdeling op het hoofdkantoor in Bogota (waar adoptie-aanvragen
worden getoetst aan de in Colombia geldende wet- en regel-
geving) als de regionale kantoren in het land (die zorgdragen
voor de uiteindelijke afhandeling van de adoptieprocedure).

Medio vorig jaar werd de stichting HOGAR plotseling geconfron-
teerd met een ingrijpende wijziging in de leiding van de

centrale adoptieafdeling bij het ICBF in Bogota. | 5.1.2e

| 5.1.2e | die een belangrijke rol heeft gespeeld

bij de implementatie en ook daadwerkelijke uitvoering van de

nieuwe internationale adoptieregelgeving in Colombia, legde

per 1 augustus 1999 haar functie neer.
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