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stemmen, tenzij deze statuten anders bepalen. ----------

Stemmen over zaken geschiedt mondeling, over personen
--

schriftelijk met gesloten briefjes, tenzij de voorzitter

der vergadering zonder tegenspraak van een of meer leden

een andere wijze bepaalt. ~------------------------------

Ingeval bij stemming over zaken de stemmen staken, is --

het voorstel Verworpen.
qq eee renner nnn rn nn ee ===

Ingeval bij stemming over de benoeming van personen geen

van hen de volstrekte meerderheid krijgt, wordt een ----

tweede stemming gehouden tussen de twee kandidaten die -

de meeste stemmen op zich verenigden. Heeft ook dan nie-

mand de volstrekte meerderheid van stemmen verkregen, --

dan beslist het lot. -----~----~--------------------------

Staken de stemmen over een voorstel tot schorsing of ---

ontslag, dan wordt het geacht te zijn verworpen.
-------

Blanco stemmen gelden als niet geldig uitgebrachte stem-

men. Stemmen bij volmacht is niet toegestaan. ~---------

Besluiten van een regiobestuur en van het bestuur kunnen

ook rechtsgeldig worden genomen buiten een vergadering -

mits schriftelijk en met eenparigheid van stemmen van --

alle leden van het betreffende bestuur., ----------------

~---STATUTENWIJZIGING, ONTBINDING EN LIQUIDATIE ---------

Avtike!10.
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Tot wijziging van deze statuten of tot ontbinding van de

vereniging kan slechts worden besloten in een vergade- -

ring van de landelijke raad waarin tenminste zoveel af-

gevaardigden aanwezig zijn, die bevoegd zijn tot het ---

uitbrengen van tenminste twee/derde van het totaal aan-

tal uit te brengen stemmen in een vergadering van de ---

landelijke raad. Indien in de eerste vergadering het ---

voorgeschreven aantal afgevaardigden niet aanwezig is, -

kan een tweede vergadering worden gehouden, waarin, on-

geacht het aantal aanwezige afgevaardigden, een besluit

Inierover kan worden genomen, ---------------------------

Een dergelijke vergadering dient tenminste drie weken --

tevoren schriftelijk te worden bijeengeroepen onder ----

vermelding van de tekst van het voorstel tot wijziging -

of de aankondiging tot ontbinding. ---------------------

Besluiten tot statutenwijziging of ontbinding kunnen ---

slechts worden genomen met een meerderheid van twee/der-
de van de rechtsgeldig uitgebrachte stemmen. -----------

Indien het in het eerste lid vereiste aantal afgevaar- -

digden niet aanwezig is, wordt tusen de vijftien en ----

vijfenveertig dagen na deze vergadering een nieuwe ver-

gadering gehouden, die ongeacht het quorum besluiten kan

nemen over het voorstel met een meerderheid van twee/- -

derde van de rechtsgeldig uitgebrachte stemmen. De op-
-

roepingstermijn tot deze vergadering bedraagt tenminste

tien dagen. -—------------------~---~---~-----------+-----+

AWEANS) AT. <esneeeeeeeemeeee emeeeeemne eee
Een wijziging van de statuten treedt in werking op de --

dag dat hiervan een notariéle akte is gepasseerd. Tot --

inet doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid be-

voegd onder overlegging van een uittreksel van de notu-

len van de vergadering waarin tot statutenwijziging is -

al
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2, |Bij ontbinding van de vereniging is het bestuur belast -

met de vereffening. Gedurende de vereffening blijven de

bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van -------

Rrachts “SSS <ssSSSc%Sr SSeS SSS SSeS SSeSSee

3. |Bij ontbinding zal na rekening en verantwoording aan de

landelijke raad het eventuele batig saldo worden uitge-
Keerd aan een tegelijk met de goedkeuring van de liqui-

datiebalans aan te wijzen instelling met een gelijk of -

gelijksoortig del. sacunuseseeensenoeeeumeeceeneensuess

Artikel 18. -----------------------------------------------

I. Het bestuur is verplicht, de vereniging te doen in- ----

schrijven in het verenigingsregister, gehouden door de -

Kamer van Koophandel en Fabrieken binnen welker gebied -

de vereniging haar zetel heeft en een authentiek af- ---

schrift van de akte, danwel een authentiek uittreksel -—-

van de akte bevattende de statuten, ten kantore van dat

register neer te leggen. --------------~-----------------

2. |Het bestuur draagt zorg dat in bedoeld register steeds -

worden ingeschreven de naam, voornamen en woonplaats van

de bestuursleden die de vereniging in en buiten rechte -

kunnen vertegenwoordigen. ------------------------------

~------- -- = = = =SLOTBEPALING ----------------------+---

Artikel 19. ---9 rn n-- nennnn nnn nnn nnn rn enn nnnna

In alle gevallen waarin deze statuten niet voorzien, be- --

Slist het bestuur., ~----------93-9 en ee
De comparant is mij, notaris, bekend. ~--------------------

oan en -- = - ---- WAARVAN AKTE --------~—----------------

in minuut is verleden te ‘s-Gravenhage op de datum in het -

hoofd dezer akte vermeld. ~---~--------~-------------------

Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de ver-

schenen persoon, heeft deze verklaard van de inhoud van ---

deze akte te hebben kennisgenomen en op volledige voorle- -

zing daarvan geen prijs te stellen. -- ------------------

Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de com-

parant en mij, notaris, ondertekend. ---~------------------

Getekend: | Sige)
eee eeecenas

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT.

5.1.2€

5.1.2e
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5.1.2e

VERSLAG GANG VAN ZAKEN STICHTING HOGAR IN 1993

ALGEMEEN

Over het algemeen is 1993 voor de stichting HOGAR redelijk
verlopen. Het in het jaarverslag 1992 geuite optimisme werd

helaas echter begin 1993 enigszins getemperd als gevolg van

stagnatie in het afhandelen van adoptieprocedures.
De oorzaak daarvan waren een ingrijpende wijziging in de door

de kinderbescherming (Instituto Colombiano de Bienestar Fami-

liar, kortweg ICBF) gehanteerde werkwijze en een reorganisatie
op de centrale adoptieafdeling in Bogota.
Adoptietoewijzingen bleven hierdoor lang uit. Desondanks

werden in 1993 toch nog 23 kinderen via onze bemiddeling
geplaatst. In 1992 waren dat er 32.

In 1993 schreven zich bij de stichting HOGAR 24 nieuwe fami-

lies in, hetgeen een stabilisatie betekent ten opzichte van

1992 (ook 24).
Ultimo 1993 stonden er nog 35 families op de wachtlijst, van

wie enkele inmiddels concreet een kind door het ICBF hebben

toegewezen gekregen.
Het inschrijfgeld werd bij HOGAR niet verhoogd.
Wat betreft 1994 verwacht de stichting HOGAR meer kinderen te

zullen plaatsen dan in 1993. De prognose is 35 kinderen.

KANAAL COLOMBIA

Voor de stichting HOGAR was ook in 1993 Colombia het belang-
rijkste adoptiekanaal. En dat zal ook volgend jaar zo zijn.
Bijzonder ingenomen is de stichting met de inmiddels 15 jaar
bestaande samenwerking met het ICBF. Die is ook in 1993 weer

erg goed geweest. Positief is vooral de uiterst zorgvuldige
manier van werken door het ICBF.

Tijdens een werkbezoek van voorzitter en secretaris aan Colom-

bia eind februari/begin maart bleek dat het ICBF bezig was met

het doorvoeren van een belangrijke wijziging in de gebruike-
lijke adoptieprocedure.
Tot dan toe werden dossiers van voor adoptie goedgekeurde
families door de centrale adoptie-afdeling in Bogota gedistri-
bueerd naar regionale kantoren van het ICBF. Die handelden

vervolgens de procedure verder af (voorstel kind, overdracht

kind aan familie etc.)

Begin 1993 echter besloot het ICBF tot een meer gecentrali-
seerde aanpak, waarbij automatisering een essentiéle rol is

gaan vervullen.

De regionale kantoren van het ICBF moeten voortaan de voor

adoptie beschikbare kinderen bij de centrale adoptie-afdeling
in Bogota aanmelden en tevens relevante informatie over de

kinderen meesturen.

Gegevens omtrent de kinderen worden dan ingevoerd in de cen-

trale ICBF-computer, waarin ook de gegevens van alle aspirant-
adoptief ouders uit de diverse landen waarmee het ICBF samen-

werkt, zijn verwerkt. De centrale adoptie-afdeling van het

ICBF in Bogota koppelt via het geautomatiseerde systeem een

voor adoptie bestemd kind aan een bepaald (gering) aantal

families. Het dossier van het kind wordt dan samen met de

gegevens van de geselecteerde families toegezonden naar het

ICBF-kantoor in de regio waarin het kind zich bevindt.
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Het regionale kantoor bepaalt dan aan welke familie het kind

ter adoptie zal worden aangeboden en wikkelt verder ook de

feitelijke adoptie af.

De gegevens van de families die buiten de boot vallen, worden

door de centrale adoptie-afdeling in Bogota weer in het geau-
tomatiseerd programma opgenomen en moeten aldus wachten op een

volgende ''crossing''.
Mocht een bepaalde familie na deelname aan een aantal ''cros-

sings'' nog steeds geen kind toegewezen zijn, dan zal de

centrale adoptie-afdeling in Bogota op een gegeven moment een

voorstel doen. Dit om te voorkomen dat een familie te lang op
de wachtlijst blijft staan.

Door een aantal regionale kantoren van het ICBF werd aanvanke-

lijk stevig geopponeerd tegen deze werkwijze, omdat ze die

beschouwden als inperking van autonome bevoegdheden. Het

gevolg was dat in eerste instantie door die regionale kantoren

geen of nauwelijks voor adoptie beschikbare kinderen in Bogota
werden aangemeld.
En dit had merkbaar consequenties voor toewijzing van kinderen

aan families. Ook de stichting HOGAR heeft daardoor gedurende
enkele maanden weinig kinderen kunnen plaatsen.
In het tweede halfjaar van 1993 hebben alle regionale kantoren

uiteindelijk hun oppositie beéindigd. Alle regio's werken nu

mee aan uitvoering van het nieuwe systeem.
In die zelfde tweede helft van 1993 voltrok zich ook nog een

ingrijpende personele reorganisatie. Die hield onder meer in

dat het hoofd van de centrale adoptie-afdeling in Bogota,

5.1.2e | van haar functie werd

ontheven. In hoeverre dit van invloed was op het relatief te

lage aantal toewijzingen over 1993 is niet aan te geven.

Gelukkig echter kwam in het najaar het aantal toewijzingen
weer op gang. En de vooruitzichten voor 1994 zijn volgens onze

in Colombia wonende Nederlandse kontaktpersoon [512] [5120

voor HOGAR positief.

KANAAL BOLIVIA

buiten verzoek
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PROJEKTHULP

5.1.2e

5.1.2e |

buiten verzoek
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Egmond=-Binnen,

| 5.1.2e secretaris

15 december 1993
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Stichting
t

Provinciale
1506 ML 2A,

Tel. 075-1 74

VERSLAG GANG VAN ZAKEN STICHTING HOGAR IN 1992

ALGEMEEN

Voor de stichting HOGAR is 1992 een redelijk bevredigend jaar
geworden. Het aantal geplaatste kinderen (32) bleef vrijwel
stabiel ten opzichte van het jaar daarvoor (31).
Het aantal inschrijvingen liep echter opnieuw enigszins terug
en wel van 29 in 1991 naar 24 in 1992. Vastgesteld kan echter

worden dat die neergaande lijn een landelijke trend is. Vrij-
wel alle bemiddelaars werden ermee geconfronteerd.
Voor de financiele positie van HOGAR had de daling overigens
geen nadelige gevolgen, omdat al in het najaar van 1991 -met

een vooruitziende blik- besloten was het inschrijfgeld fors te

verhogen.
Ultimo 1992 stonden er nog 38 families op de wachtlijst. Voor

een aantal van hen zijn de bemiddelingsactiviteiten tijdelijk
opgeschort, wegens alsnog opgetreden zwangerschap.
Wat betreft 1993 verwacht de stichting HOGAR wederom ongeveer
30 kinderen te plaatsen. Ten aanzien van het aantal inschrij-
vingen wordt gehoopt op een wending ten positieve. Uitgegaan
wordt in elk geval van een zelfde aantal als in 1992.

KANAAL COLOMBIA

Colombia was en is nog steeds het belangrijkste adoptiekanaal
van de stichting HOGAR. Van de in 1992 totaal 32 geplaatste
kinderen kwamen er 31 uit dit land.

Ook in 1992 was weer sprake van een uiterst vruchtbare samen-

werking met het Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

(ICBF), de officiele kinderbescherming in Colombia. Op nadruk-

kelijk verzoek van HOGAR werden de dossiers van enkele fami-

lies weggehaald uit steden, waarin nauwelijks of geen kinderen

voor adoptie beschikbaar waren. De betreffende families, die

vaak al vele maanden op bericht wachtten, werden vervolgens
met voorrang geholpen in Medellin.

Dat was mede ook te danken aan de aanstelling, in het najaar
van 1991, van een Nederlandse contactpersoon in Colombia (in
casu de in Bogota wonende 5.1.2e 5.1.2e officieel 5.1.2€

5.1.2

5.1.2e | Het inschakelen van haar heeft ertoe

geleid, dat de routing van de documenten in Colombia een stuk

efficienter is geworden. Daardoor kon een aantal procedures
sneller worden afgerond. Verwacht wordt dat deze "winst"

structureel zal zijn.
Eind 1992 bereikten de stichting HOGAR geluiden over een

nieuwe, ingrijpende reorganisatie op het hoofdkantoor van het

ICBF in Bogota voor wat betreft de adoptie-werkzaamheden. Maar

tot op heden is een officiele bevestiging daarvan uitgebleven.
Getracht zal worden tijdens een door voorzitter en secretaris

eind februari 1993 te maken reis naar Colombia hierover ophel-
dering te verkrijgen. Informeel is echter al gebleken dat de

interne reorganisatie bij het ICBF geen gevolgen zal hebben

voor de samenwerking met adoptiebemiddelaars.

KANAAL BOLIVIA

buiten verzoek
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PROJEKTHULP

De stichting HOGAR mocht ook in 1992 weer tal van giften
ontvangen ten behoeve van projekthulp in Colombia. Het geld
wordt gebruikt voor structurele ondersteuning van onder meer

een epilepsiekliniek in Medellin.

Sinds kort wordt ook in een van de allerergste sloppenwijken
van deze stad een groep voorheen zeer criminele jongeren
geholpen om op legale wijze in een zinvol bestaan annex inko-

men te voorzien. Er is -met steun van HOGAR- een fabriekje
gerealiseerd waarin draagtassen van allerhande materialen

worden geproduceerd die in de stad verkocht worden.

Nabij Rionegro heeft de stichting HOGAR zich ontfermd over een

jongenstehuis, dat is ondergebracht in een voormalige hacienda

met heel veel land. Op dit land worden agrarische produkten
verbouwd, voor eigen gebruik en voor de verkoop. Het is ten

behoeve van die specifieke activiteiten dat de stichting HOGAR

ondersteuning verleent. Zo werd een grote voorraad zaaigoed
afgeleverd, op verzoek van HOGAR geschonken door een Neder-

lands zadenbedrijf. Jaarlijks zal worden bezien welke de

behoeften van het tehuis zijn en in hoeverre de stichting
oplossingen kan bieden.

Indien mogelijk (afhankelijk van het beschikbare budget, dat

jaarlijks verschilt) wordt tenslotte elders in het land in

overleg met de regionale kantoren van het ICBF -incidenteel-

hulp geboden aan kindertehuizen en projekten van sociaal-

culturele c.q. sociaal-economische aard.
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NAZORG

Nazorg is een activiteit, waarin door een groepje gespeciali-
seerde medewerksters van de stichting HOGAR heel veel energie
en tijd gestoken wordt. In dit verband is het nog eens goed te

wijzen op de tomeloze inzet van deze mensen.

Het is aan hen te danken dat de stichting HOGAR in Colombia

alom geprezen wordt voor de optimale wijze waarop de verplich-
te follow-up procedure wordt uitgevoerd. Elke drie maanden

gaan er stapels dossiers met foto's naar Colombia betreffende

geadopteerde kKinderen. Op die manier heeft het ICBF een ge-
trouw beeld hoe het met die kinderen gaat.
Uit gesprekken met het hoofd van het adoptieprogramma in

Colombia is gebleken dat de stichting HOGAR slechts als een

der weinige adoptiebemiddelaars de zo noodzakelijke follow-up
perfect verzorgt.
Bovendien leiden de intensieve contacten, die de nazorg-groep
van HOGAR met teruggekeerde families onderhoudt, ertoe dat in

een vroegtijdig stadium de uit adopties voortkomende problemen
worden gesignaleerd. Daardoor kan snel deskundige hulpverle-

ning worden gerealiseerd.

buiten verzoek
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buiten verzoek

Zaandam, |
5 januari 1998

buiten verzoek

secretaxis| HOGAR
a
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VERSLAG GANG VAN ZAKEN STICHTING HOGAR IN 1994

ALGEMEEN
Voor de stichting HOGAR is 1994 niet in alle opzichten een

bevredigend jaar geweest. Uiteindelijk werden door onze bemid-

deling 20 kinderen geplaatst. Dat aantal bleef flink achter

bij de prognose (gerekend was op 35 kinderen) en was bovendien

lager dan het resultaat van 1993 (23 kinderen).

Voor die daling zijn verschillende oorzaken aan te wijzen:

- Het aantal adopties loopt in Nederland structureel terug

- Ingrijpende wijziging in de HOGAR-organisatie in Colombia

- Drie mutaties in negen maanden in de top van de centrale

adoptieafdeling van het ICBF in Bogota; analoog daaraan

ontslag van een aantal deskundige medewerk(st)ers op crucia

le posities op die zelfde afdeling en voortdurend aanpassin
gen van de gehanteerde adoptieprocedure, met als gevolg
minder toewijzingen van kinderen.

buiten verzoek

Het geven van een prognose voor 1995 is op dit moment erg

moeilijk, vanwege de nog bestaande onduidelijkheid over de

door de centrale adoptieafdeling van het ICBF in Bogota gehan-
teerde werkwijze. Verwacht mag echter wel worden dat het

aantal te plaatsen kinderen in elk geval niet zal achterblij-
ven bij dat van 1994.| 5.1.2¢ | de officiéle vertegen-
woordigster van de stichting in Colombia, was eind vorig jaar
redelijk optimistisch gestemd. Bij het schrijven van dit jaar-
verslag (6 januari 1995) is de eerste HOGAR-familie alweer

naar Colombia afgereisd voor het ophalen van een kind.

Ook zijn er al weer enkele voorstellen voor kinderen binnen.

Niet onvermeld mag blijven dat de stichting HOGAR ook in 1994

geen noodzaak zag het inschrijfgeld te verhogen.

KANAAL COLOMBIA

Voor de stichting HOGAR is er in 1994 heel veel veranderd in

Colombia. Het betreft vooral ingrijpende organisatorische
wijzigingen, zowel in- als extern.

lopende relatie met [5120 | | 5.1.20 | Tijdens het

jaarlijkse werkbezoek, februari/begin maart 1994, van

voorzitter en secretaris van de stichting HOGAR aan Colombia

werd zij met onmiddellijke ingang afgezet als de officiéle

vertegenwoordigster van de stichting in Colombia.

Intern betrof de wijziging het verbreken van de enkele jaren

—eeind
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Ook werd haar meegedeeld dat niet langer gebruik zou worden

gemaakt van haar vertaaldiensten.

Die maatregel vloei
ey |

feit, dat 5.1.2€

5.1.2e |in Colombia met betrekking tot interlandelij-
ke adoptie een netwerk had opgezet, waarin haar eigen (lees:
vooral financiéle) belangen nadrukkelijk prioriteit hadden.

Bovendien bleek haar samenwerking met de Nederlandse ambassade

in Bogota bepaald niet optimaal, hetgeen de stichting HOGAR op
de ambassade volstrekt nodeloos een slechte naam had bezorgd.

Om te voorzien in de lacune die ontstond door het wegvallen
van | 5.1.2e | stelde het bestuur van de stichtinge

S126HOGAR als officiéle vertegenwoordigster in Colombia aan

5.1.2e te Medellin. Zij is van beroep advocaat

en al sinds de oprichting van de stichting in 1978 werkzaam

voor HOGAR.

Dankzij bemiddeling van de Nederlandse ambassade kon voor

vertaling van dossiers de al_jarenlang in Bogota woonachtige
en uit 5.1.2€ hfkomstige 5.1.2e worden aangetrok-
ken. Zij is door de Colombiaanse regering erkend als beédigd
vertaalster Nederlands/Spaans.

| 512e | vertaalt overigens niet alleen de dossiers, maar ver-

zorgt ook de na vertaling noodzakelijke autentificatie van

documenten bij het Colombiaans ministerie van Buitenlandse

Zaken en levert tenslotte ook persoonlijk de dossiers af bij
de centrale adoptieafdeling van het ICBF.

Dat deze noodzakelijke ingreep gevolgen had voor de gang van

zaken in Colombia is evident. Vooral| 5.12e |had duidelijk tijd
nodig om ingewerkt te raken. Dat had mede te maken met de

verheugende toezegging van de centrale adoptieafdeling van het

ICBF, dat de stichting HOGAR voortaan in 6één keer het gehele
adoptiedossier van een familie mag opsturen. Er hoeft dus niet

langer in twee fasen te worden gewerkt.
Het gevolg was wel dat|_51.2e | in betrekkelijk korte tijd een

berg dossiers te vertalen kreeg. Omdat zij ook nog andere

verplichtingen moest afronden, heeft het verwerken van dos-

siers_in de beginfase enige vertraging opgelopen.
Ook 5.1.2e moest, ondanks heldere werkafspraken, overigens
wennen aan haar nieuwe functie.

Extern werd HOGAR geconfronteerd met voortdurende wijzigingen
op de centrale adoptieafdeling van het ICBF in Bogota.

Tijdens het al genoemde werkbezoek van het bestuur in het

vroege voorjaar van 1994 werd kennis gemaakt met_het pas nieuw

aangestelde hoofd van de betrokken afdeling, sie Iam| 5.1.20 JEr werden met haar nieuwe, heldere af-

spraken_over de te volgen procedure gemaakt. Tevens werd bij
haar | 5.1.2e geintroduceerd als de nieuwe verte-

genmwoordigster van HOGAR in Colombia.

In de daarop volgende maanden moest | 5.12e | al spoedig
het veld ruimen voor | 5.1.20 » Die werd

vervolgens na een paar maanden weer vervangen door

5.1.2e | De personele wijzigingen bij de centrale

adoptieafdeling bleven niet beperkt tot de top. Ook een aantal

medewerk(st)ers, al jaren op de afdeling werkzaam en behept
met grote kennis omtrent adoptie, werd ontslagen.
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Tot hen behoorden onder meer ervaren maatschappelijk werksters

en de automatiseringsdeskundigen. 2Zij werden -voor zover

bekend- niet vervangen. De afdeling is dus danig ingekrompen.
Bezuiniging lijkt de belangrijkste drijfveer.
Uiteraard heeft die ingreep de nodige gevolgen gehad voor de

werkwijze en daarmee ook de effectiviteit van de afdeling.
De door de afdeling gevolgde procedure is in amper negen
maanden diverse malen wezenlijk aangepast.

Begin 1994 werd alles mog gezet op de automatiseringskaart:
het via de computer aan ouders koppelen van de door regionale
ICBF-kantoren voor adoptie aangemelde kinderen.

Maar die werkwijze is -mede als gevolg van fikse reductie in

menskracht- onder druk komen staan en zodanig veranderd, dat

de feitelijke procedure bijna niemand echt duidelijk meer is.

KANAAL BOLIVIA

buiten verzoek

NAZORG

Ook in 1994 heeft het groepje nazorg-medewerksters zich met

grote inzet en toewijding gemanifesteerd. Er werden vele

tientallen follow-up rapporten opgesteld ten behoeve van de

adoptie-autoriteiten in Colombia.

Met het oog daarop werd intensief kontakt onderhouden met tal

van families, die een kind (of meer) hebben geadopteerd uit

Colombia.

Die kontakten zijn van groot belang, omdat ze kunnen leiden

tot het (meestal vroegtijdig) signaleren van probleemsitua-
ties. Daar waar dat tenslotte noodzakelijk is, vindt doorver-

wijzing plaats naar deskundige hulpverleners.
Ten behoeve van het op peil houden c.q. uitbreiden van kennis

werd ook weer deelgenomen aan door de Werkgroep Adoptie Nazorg
(WAN) belegde studiebijeenkomsten.
Bovendien werd anderzijds (via brochures, boeken etc.) kennis

genomen van op nazorg betrekking hebbende relevante informa-

tie.

buiten verzoek
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VERSLAG GANG VAN ZAKEN STICHTING HOGAR in 1995

ALGEMEEN
Voor de stichting HOGAR is 1995 duidelijk veel positiever

verlopen dan het jaar ervoor. Door onze bemiddeling werden 34

kinderen geplaatst. Een forse stijging ten opzichte van 1994,

toen 20 kinderen werden opgenomen in bij HOGAR ingeschreven
families.

De toename mag opmerkelijk worden genoemd, indien in beschou-

wing wordt genomen dat in Colombia in het afgelopen jaar

sprake was van een explosieve stijging van het aantal adoptie-

aanvragen en bovendien in het kader van bezuinigingsoperaties
een aantal arbeidsplaatsen verloren ging op de centrale afde-

ling van het ICBF in Bogota die de aanvragen moet afhandelen.

Op deze (organisatorische) problematiek zal verder ingegaan
worden in het hoofdstukje 'Kanaal Colombia’.

De toename van het aantal geplaatste kinderen mag zeer zeker

ook voor een belangrijk deel worden toegeschreven aan de in

1994 door HOGAR zélf in Colombia doorgevoerde wiiziging in de

organisatiestructuur. Het aanstellen van 9.1.2€ als

officiéle vertegenwoordigster in Colombia, in combinatie met

het aantrekken van| 5.1.2e |jals vertaalster, heeft in

1995 voor de stichting zijn vruchten afgeworpen.
Ook daarover méér in het hoofdstukje 'Kanaal Colombia'.

Het aantal nieuwe inschrijvingen bij HOGAR stabiliseerde zich

in 1995 min of meer. Er meldden zich totaal 24 nieuwe families

aan (tegen 26 in 1994).
Hoewel de stichting op zich tevreden is over het aantal nieuw

ingeschreven families, handhaaft zij de in het jaarverslag
1994 al uitgesproken conclusie dat in Nederland sprake is van

een structurele terugval in het aantal aanvragen voor adoptie.

Ultimo 1995 stonden bij HOGAR nog 38 families op de lijst voor

wie daadwerkelijk wordt bemiddeld. Er zijn op dit moment geen

families meer, die vanwege onverwachte zwangerschap of andere

persoonlijke omstandigheden de adoptie-procedure tijdelijk
hebben onderbroken.

Het geven van een prognose voor 1996 is niet eenvoudig. Het

ICBF heeft namelijk in het najaar van 1995 stringente maatre-

gelen afgekondigd, in een poging de enorme toestroom aan

nieuwe adoptie-aanvragen aan banden te leggen.
Ook daarover meer in het hoofdstukje 'Kanaal Colombia'.

Toch is de stichting redelijk optimistisch gestemd. Verwacht

wordt dat in 1996 ongeveer 25-30 kinderen zullen worden ge-

plaatst. Dit uiteraard onder het voorbehoud van handhaving van

de huidige organisatiestructuur en werkwijze bij het ICBF.

Tenslotte mag opnieuw gememoreerd worden, dat de stichting ook

in 1995 geen aanleiding zag het inschrijfgeld te verhogen.
Voor de financiéle gang van zaken wordt verwezen naar een

seperaat verslag, opgesteld door penningmeester
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KANAAL COLOMBIA
Ook in 1995 was Colombia voor de stichting HOGAR het enige
adoptiekanaal. Evenals in voorgaande jaren was sprake van een

constructieve en vooral ook efficiénte samenwerking met het

ICBF, zowel op nationaal als regionaal niveau.

Als gevolg van bezuinigingsoperaties bij de Colombiaanse

overheid moest wederom ook op de centrale adoptie-afdeling van

het ICBF in Bogota nog een aantal deskundige medewerk(st)ers
worden ontslagen. Maar de nadelige gevolgen van die sterke

personele inkrimping konden voor een groot deel worden gecom-

penseerd door flankerend beleid.

Het ICBF kreeg namelijk eindelijk geld om flink te investe-

ren in automatisering. Het sterk verouderde computersysteem
werd vervangen door een nieuw, veel sneller systeem met moder-

ne apparatuur en een aanmerkelijk grotere capaciteit. Daardoor

is het verwerken van adoptie-aanvragen behoorlijk versneld.

Bovendien lijken de regionale kantoren van het ICBF hun verzet

tegen het centrale en geautomatiseerde systeem voor het afhan-

delen van aanvragen voor adoptie langzamerhand te hebben

opgegeven. Het is de bedoeling dat zij allemaal worden aange-

sloten op het nieuwe computersysteem. In een aantal gevallen
is dat al gerealiseerd.

Wordt bij het ICBF intern nu snel en efficiént samengewerkt,
ook de door HOGAR zélf in 1994 doorgevoerde wijziging in de

organisatiestructuur in Colombia (het verbreken van de relatie

met 5.1.20 5.1.2e zie voor de aanleiding het jaarverslag
1994) droeg bij aan de [512 | gang van zaken in 1995.

Haar opvolgster | 5.1.2e | manifesteert zich als een

voortreffelijke officiéle vertegenwoordigster van de stichting
in Colombia. Zij heeft uitstekende contacten opgebouwd met het

ICBF, zowel landelijk als regionaal, hetgeen Zijn uitwerking
niet mist. Mede dankzij die goede relaties en niet te vergeten
haar enthousiaste en voortvarende inzet, konden 34 kinderen

worden geplaatst.

Ook 5.1.2e | de in Bogota woonachtige vertaalster,
heeft zich ontpopt als een waardevolle schakel in de HOGAR-

organisatie. Ook zij heeft goede contacten opgebouwd met het

ICBF in Bogota en overige instanties die een rol spelen in het

adoptie-proces (Colombiaans ministerie van Buitenlandse Zaken,
Nederlandse ambassade etc.)

Het indienen van nieuwe aanvragen voor adoptie is in het

najaar van 1995 door het ICBF drastisch beperkt. De ingreep
was noodzakelijk, enerzijds omdat de in omvang sterk geredcu-
eerde centrale adoptie-afdeling van het ICBF dreigde te be-

zwijken onder een alsmaar groeiende berg aanvragen en ander-

zijds door een verminderend aanbod van met name babies, jonge
kinderen en meisjes voor interlandelijke adoptie.
Het ICBF is in 1994 en 1995 plotsklaps overspoeld door duizen-

den aanvragen voor adoptie door Spaanse families. Dat leidde

min of meer tot een ontwrichting van het werk. De (relatief in

omvang veel kleinere aantallen) aanvragen uit andere landen

waarmee al jaren constructief wordt samengewerkt, dreigden als

het ware onder te sneeuwen in de berg Spaanse dossiers. Het in

behandeling nemen van aanvragen dreigde daardoor in het alge-
meen enorme vertraging op te lopen.
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Een bijkomend en zeker niet onbelangrijk aspect is dat in

Colombia zélf adoptie op steeds grotere schaal plaatsvindt.

Kennelijk is adoptie nu eindelijk ook in eigen land maatschap-
pelijk geaccepteerd. En dat sorteert effect. De stichting
HOGAR beschouwt dat als een positieve ontwikkeling.
Maar het gaat bij adoptie door Colombianen helaas nog uitslui-

tend om blanke danwel zo blank mogelijke babies en heel jonge
kinderen, met een voorkeur voor meisjes. Dat maakt het afhan-

Gelen van aanvragen vanuit het buitenland voor adoptie van

deze specifieke categorie kinderen extra moeilijk.

Om uit de impasse te komen heeft het ICBF besloten geen nieuwe

aanvragen voor babies, jonge kinderen en meisjes vanuit het

buitenland meer te accepteren. Op deze regel, die vooralsnog
voor onbepaalde tijd geldt, worden door het ICBF enkele uit-

zonderingen gemaakt. Het betreft dan vanwege huidskleur en

leeftijden moeilijk plaatsbare kinderen. Mogelijk blijven:

-

aanvragen voor babies, jonge kinderen en meisjes, uitslui

tend indien de aanvragers nadrukkelijk te kennen geven geen

enkele moeite te hebben met adoptie van een negroide kind.

-

aanvragen voor een ouder kind (tenminste vanaf 4 jaar)

-

aanvragen voor drie of meer broertjes en/of zusjes

-

aanvragen voor kinderen met een operabele fysieke handicap.

Hoe lang de maatregelen van het ICBF van kracht blijven is op
dit moment niet aan te geven. Medio 1996 wordt de situatie

door het ICBF geévalueerd.

Verheugend is dat de centrale adoptieafdeling van het ICBF in

Bogota, gehoor geeft aan de voorkeur die families uitspreken
voor de regio waaruit zij wensen te adopteren. Daarmee is

tegemoet gekomen aan een wens van de stichting HOGAR.

buiten verzoek

NAZORG
Evenals in de voorafgaande jaren hebben de nazorg-medewerk-
sters van HOGAR in 1995 met grote inzet en toewijding vele

tientallen rapporten opgesteld over de wijze waarop de vanuit

Colombia geadopteerde kinderen zich in Nederland ontwikkelden.

Van belang daarbij is dat de nazorg-groep in een vroegtijdig
stadium probleemsituaties signaleert. Indien gewenst en/of

noodzakelijk kan in zulke gevallen dan snel professionele
hulpverlening worden ingeroepen.
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JAARVERSLAG STICHTING HOGAR 1996

ALGEMEEN

De stichting HOGAR kan in positieve zin terugzien op het jaar
1996. Er was duidelijk sprake van continuiteit in de bemidde-

lingsactiviteiten. Het in 1995 ingezette herstel in de gang
van zaken heeft zich doorgezet. Door onze bemiddeling werden

wederom 34 kinderen geplaatst. Daarmee is het totaal aantal

kinderen, dat in het bestaan van de stichting HOGAR is ge-

plaatst, uitgekomen op 603.

Dit alles stemt tot tevredenheid, gelet op de zich doorzetten-

de groei in het aantal adopties in Colombia zélf en de grote
werkdruk alsmede nieuwe, ingrijpende organisatorische wijzi-
gingen op de centrale afdeling van het ICBF in Bogota die

belast is met de afhandeling van adoptie-aanvragen.

De stabilisatie in 1996 van het aantal geplaatste kinderen mag
zeer zeker ook voor een belangrijk deel worden toegeschreven
aan de enthousiaste en deskundige inzet van| 5.1.2e |
onze officiéle vertegenwoordigster in Colombia. 2ij gaf blijk
van grote betrokkenheid bij het werk van de stichting.

Het aantal nieuwe inschrijvingen bij HOGAR bleef in 1996 min

of meer gelijk. Er meldden zich totaal 30 nieuwe families aan,

van wie er 5 om diverse redenen afvielen. Concreet werden dus

25 nieuwe inschrijvingen geregistreerd (tegen 24 in 1995).
Deze ontwikkeling stemt tot tevredenheid.

buiten verzoek
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De stichting HOGAR verzocht najaar 1996 de Colombiaanse ambas-

sadeur in ons land iets te doen aan het conflicht tussen de

stichting HOGAR en het Colombiaanse consulaat in Amsterdam

over legalisatie van voor adoptie benodigde documenten. Het

betreffende consulaat wijkt met een zeer klantonvriendelijke
aanpak in zeer sterke mate af van de legalisatieprocedure die

de ambassade zélf hanteert.

Eind december 1996 liet de ambassadeur weten dat na overleg
met het ministerie van buitenlandse zaken in Bogota besloten

is tot ingrijpen. Er zijn volgens hem vergaande maatregelen
(ook in personele zin) met betrekking tot het consulaat in

Amsterdam in voorbereiding.
Medio januari 1997 zal hij de stichting nader informeren.

Voor 1997 verwacht de stichting HOGAR een stabilisatie van het

aantal adopties en nieuwe inschrijvingen op het niveau van

1996. Dit uiteraard onder het voorbehoud van handhaving van de

huidige organisatiestructuur en werkwijze bij het ICBF.
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KANAAL COLOMBIA

Ook in 1996 bleef Colombia voor de stichting HOGAR het enige
adoptiekanaal. En evenals in voorgaande jaren was sprake van

een constructieve en vooral ook efficiénte samenwerking met

het ICBF, zowel op nationaal als regionaal niveau.

De verwachte negatieve effecten van de als gevolg van een

bezuinigingsoperatie bij de Colombiaanse overheid in 1995

doorgevoerde inkrimping van de centrale adoptie-afdeling van

het ICBF in Bogota bleven gelukkig uit.

Dankzij een sterk verbeterde automatisering slaagde die afde-

ling er in het grote aantal buitenlandse aanvragen voor adop-
tie efficient en binnen redelijke termijn te verwerken. Boven-

dien is de samenwerking met de regionale kantoren van het ICBF

aanzienlijk verbeterd. Die kantoren zijn op enkele uitzonde-

ringen na inmiddels aangesloten op het nieuwe computersysteem.

Een bijna jaarlijks terugkerend knelpunt wordt de voortdurende

vervanging van het hoofd van de centrale adoptie-afdeling bij
het ICBF in Bogota. Dat plaatst de stichting HOGAR nogal eens

voor problemen.
Elk jaar, tijdens het werkbezoek van voorzitter en secretaris

aan Colombia, worden met het op dat moment werkzame hoofd van

de adoptie-afdeling in Bogota mondelinge afspraken gemaakt met

betrekking tot de adoptie-regels in Colombia. De stichting
HOGAR geeft aan die afspraken uitvoering in de voorlichting.
En op basis van die met het ICBF gemaakte afspraken worden ook

families ingeschreven.
Het is nu al een aantal achtereenvolgende jaren gebeurd, dat

binnen korte tijd na het maken van zulke afspraken het hoofd

van de adoptie-afdeling -om voor de stichting HOGAR onbekende

redenen- van de ene op de andere dag wordt vervangen.
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De opvolg(st)er voelt zich doorgaans niet gebonden aan eerder

(lees: met de voorgangster) gemaakte afspraken. Dat dit in de

praktijk vervolgens regelmatig tot (soms grote) problemen
leidt, moge duidelijk zijn.
Getracht wordt vervolgens in diplomatiek overleg met het nieuw

aangetreden hoofd van de adoptie-afdeling van het ICBF een

oplossing te vinden. Dat is niet zelden een tijdrovend proces.

Wordt bij het ICBF mu redelijk snel en efficiént (samen)ge-
werkt, ook de door HOGAR zélf in 1994 doorgevoerde wijziging
in de organisatiestructuur in Colombia (zie jaarverslag 1994)

droeg bij aan de goede gang van zaken in 1996.

5.1.2€ | vertegenwoordigt in Colombia de stichting
HOGAR op voorbeeldige wijze. Zij onderhoudt uitstekende con-

tacten met het ICBF, zowel landelijk als regionaal. Mede

daardoor konden in 1996 opnieuw 34 kinderen worden geplaatst.

De stichting HOGAR heeft in 1996 geen nadelen ondervonden van

de in het najaar van 1995 door het ICBF ingevoerde beperking
terzake indienen van verzoeken voor adoptie. Ingediende dos-

siers zijn binnen redelijke termijn in behandeling genomen.
Dat is vrijwel zeker een gevolg van de aard van de verzoeken.

Deze hebben vaak betrekking op adoptie van kinderen, die in

Colombia zél1f behoren tot de categorie ‘moeilijk plaatsbaar'.

Een knelpunt is in een enkel geval nog wel de verdere afhande-

ling van de adoptie-pocedure door sommige regionale ICBF-

kantoren. Het ene regionale ICBF-kantoor werkt sneller dan het

andere. Maar dat heeft enerzijds ook te maken met aanbod van

kinderen en specifieke adoptiewensen.
Het ICBF zou het gewijzigde beleid medio 1996 evalueren. Maar

ultimo december was dat nog niet gebeurd.

buiten verzoek
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NAZORG

Evenals in de voorafgaande jaren hebben de nazorg-medewerk-
sters van HOGAR in 1996 met grote inzet en toewijding vele

tientallen rapporten opgesteld over de wijze waarop de vanuit

Colombia geadopteerde kinderen zich in Nederland ontwikkelden.

Van belang daarbij is dat de nazorg-groep in een vroegtijdig
stadium probleemsituaties signaleert. Indien gewenst en/of
noodzakelijk kan in zulke gevallen dan snel professionele
hulpverlening worden ingeroepen.

buiten verzoek
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