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Haïti
In 1994 zullen de contacten van de bemiddelingsorga
nisatie BANND in Haïti in Wereldkinderen worden 
geïntegreerd.

buiten reikwijdte



13

buiten reikwijdte



14

VI. EXTERNE BETREKKINGEN, FONDSENWERVING,

buiten reikwijdte

EVENEMENTEN

1



15



16

VII. VRIJWILLIGERSACTIVITEITEN

buiten reikwijdte



17



18

VIII. FINANCIËN

buiten reikwijdte



19

buiten reikwijdte





Ministerie van Justitie

Directoraat-Generaal Jeugdbescherming en Delinquentenzorg 
Directie Jeugdbescherming en Reclassering

Postadres Postbus 20301. 2500 EH Oen Haag

Aan de stichting FLASH 
Postbus 1340 
6501 BH Nijmegen

Beroei<aares 

Schedeldoekshaven 100 

2511 EX Oen Haag 

Telefoon (070) 3 70 79 11 

Pan (070) 3 70 79 16 

Telex 34SS4 mv) nl

Onderdeel 

Contactpersoon 

Ooorniesnummer(s) 

Datum 

Ons Kenmerk 

Onderwerp

afd. Juridische Zaken, sectie BPK
10.2.e
070-37Cjf_y
6 juii 1994
nr. OBP/08
Adoptie vanuit Haïti

Bij beantwoording de 

datum en ons kenmerk 

vermelden.

Naar aanleiding van een tweetal artikelen in uw uitgave NewsQash, d.d. juli 1994, nr 2, 
waarin aandacht wordt gevraagd voor het door uw stichting te voeren beleid t.a.v. het • 
Haïti-kanaal hecht ik er waarde aan. u nogmaals mijn brieven d.d. 13 november 1993 
en 15 april 1994 onder uw aandacht te brengen.

Ik moge u er met klem op wijzen dat mijn standpunt, neergelegd in mijn brief d.d 15 
april 1994. t.a.v. de exclusiviteitsovereenkomst tussen Bien Ecre Social en 
BANND/Wereldkinderen, niet is gewijzigd. Ik beschik niet over oEBciële srukken van 
de bevoegde Haltiaanse autoriteiten waarin vorengenoemde verklaring wordt 
weerlegd.

Ik vertrouw er op u hiennede voldoende te hebben geïnformeerd.

Namens de minister van Justitie.

plv. Hoofd, afdeling Juridische Zaken.
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Rosmalen, 7 juli 1994.

De Honorair Consul voor Nederland in Haïti
,.3>CO

Geachte

INGEKOMEN 
7 JUL11994

AgFnda no.:
dusklvr!<!Bti 10 maê -i.... cuUvingen vrij vanTijdens ons bezoek aan Haïti van 11

de Directeur-Exécutif van het Bien-Etre-Social een k^ie-brief. waarvan 
het origineel, aan U geadresseerd, door of namens 
aan U werd overhandigd.
In deze brief werd aan FLASH duidelijk toestenuning verlee.nd door te 
gaan met adoptie vanuit Haïti en werd de zgn. exclusiviteits- 
overeenkomst met BANND/Wereldkinderen nietig verklaard als zijnde 
onverenigbaar met de Haïtiaanse wetgeving.
In het gesprek dat wij daarover hadden tijdens onze visite aan Uw 
Consulaat, bleek U het volstrekt met deze opvatting eens te zijn.
Op grond van het gestelde in de kopie-brief en na overlegging van de 
tekst van de kopie-brief aan het Ministerie van Justitie, is FLASH 
doorgegaan met adoptie-voorbereidingen vanuit Haïti. Nu echter nieuwe 
dossiers geëffectueerd moeten gaan worden, blijkt dat het Ministerie 
van Justitie in Nederland (nog steeds) niet officieel op de hoogte is 
van het bestaan en de inhoud van de bewuste brief.
Reden waarom ik U met klem moge verzoeken het Ministerie van Justitie, 
Directoraat-Concraal Jeugdbescherminq en Delinquantenzorq, Directie 
Jeugdbeschenuïit^ en Reu Idaaei. Ixnj, Juj.ldlou.Le Zaken, op aO kOLL
mogelijke termijn op de lioogte te brengen van de inhoud van het 
schrijven van de Directeur-Exécutif van het IBESR, opdat de 
voorbereiding en de uitvoering van geplande adopties, in het belang van 
alle betrokken partijen, kunnen worden voortgezet.
Wij danken U bij voorbaat en oprecht voor Uw welwillende medewerking in 
deze kwestie.
Met ^ir<mcleli jke groet

Verantwoordelijke voor

en hoogachting verblijft,

adopties vanuit Haïti.
Fax vanuit privé-adres (31-B3lj|gXHjl|) .
Uw reaktie v;ordt .na S juli vakantie graag verwacht op
faxnr. 31-00-605257

- -- .MisuÊsai
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fóundeitiön fór föreign adoption in the northem netherlands 

organisatie buitenlandse adoptie noord-nederland

Wereldkinderen

L
U JULI 1994 (r

St Kind en Toekomst, Hagar

/
Groningen / Den Haag, 12 juli 1994

Collega's,

Een dezer dagen ontvingen wij het julinummer van NEWSFLASH. We hebben kennis genomen van 
het bestuursartikel over Haiti van Wellicht bekend, maar volledigheidshalve als bijlage
bijgevoegd.

In de periode september 1993 - december 1993 is een groot deel van het landelijk overleg vergun
ninghouder;; (helaas) gewijd aan de wijze waarop Flash intervenieerde op H&iti. Het moeizame 
conflict werd afgesloten met de afspraak dat Flash een aantal lopende zaken zou afhandelen en 
verder, hangende de discussie definitie kanalen, geen activiteiten inzake Haïti zou ontplooien.

In februari 1994 vond Flash in de op handen zijnde samenwerking tussen BANND en Wereld
kinderen een aanleiding om het vertrouwen in BANND op te zeggen.

In januari, februari en maart 1994 is door BANND een aantal malen op Haiti overleg gevoerd met de 
bevoegde instanties. Deze besprekingen maakten onderdeel uit van de integratieplannen BANND- 
WK. Resultaat van deze besprekingen was dat de bestaande samenwerking BANND-Haïti werd 
omgezet in een exclusief samenwerkingsverband BANND/WK-Haiti. Dit is in convenahten 
vastgelegd en bekrachtigd door zowel de Haitiaanse sociale dienst als door het Haitiaanse 
ministerie van Binnexy^dse Zaken, waaronder de sociale dienst ressorteert. (tee«iusiratie bijlage)

De betreffende ^^«f^iiteiKijsten zijn, conform de afspraken, ter verjficati,%gedeponeerd bij het 
Ministerie van J^itieaMi^slaSS^eeft, na gedane verificatie, haar bevindingen vastgelegd in een 
brief aan Flash d.<^ 15 april,1994. De irnt^d^zÖW^chrijven spre^ vóorpch. (zie bijlage)
Flash heeft inmidnp^, Éo^lïkNii^het^^el in NEWSlB.A^,''op"hait(bij ö&bevoegde instanties 

bestaande formele afa^iklm'we?^» organisaües, te^^l^ssie gesfeld.'
Door bestaande formele afspra^tBp'niéi te respecteren, fotjnrFlash zièh (wederom) geen collega. 
Door deze handelwijze zijn zo^l BA^ND als WafeldkiTOeren in diskrediet gebracht. Basale 
fatsoensnormen zijn en worden rfbt voeferv..^a<féden. Uitspraken van Justitie (zie bijgevoegde 
brief) worden niet meer serieus geno^n. Met deze moi^al is samenwerking onmogelijk.
BANND en WK hebben dan ook geef vertrouwen meer in deze zich 'collega' noemende organisatie.

p.o. box 2264 - 9704 CG Groningen - Holland

ingr^5c^roven In Ket handelsregistar van de kaïiw van koophandtf te Groningen.
reoistered at the Ctijvnber ol comnwne. omninrMn nr ^ A194A9
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Is foundation for foreign adoption in the northem nethetlands

organisatie buitenlandse adoptie noord-nederiand

Wereldkinderen

Wereldkinderen en BANND zijn organisaties die zich primair richten op belangenbehartiging van 
kinderen, zo veel mogellijk in goede harmonie met collega-vergunninghouders. Bewust is, in 
samenwerking met Meiling, gekozen voor actieve participatie in de werkgroep PLAN en de 
werkgroep 'definitie kanalen'. Er is gekozen voor actieve samenwerking.

De ervaring leert inmiddels dat samenwerking voor Flash betekent dat je buiten afspraken om je 
eigen gang kunt gaan (september 1993 / interventie Haïti / geen schoonheidsprijs) en dat je 
bestaande convenanten tussen buitenlandse overheden en onze organisaties, in het donorland 
ter discussie stelt(mei 1994). Dat is, in gewoon Nederlands, geen samenwerking, maar 
tegenwerking.

BANND en Wereldkinderen zien ook geen heil meer in een herhaling van de discussie. Waar geen 
wil is en geen respect voor bestaande convenanten, daar is ook geen weg. Jammer, maar waar.

BANND en Wereldkinderen willen graag het bestaande landelijk overleg continueren en de lopende 
werkzaamheden rond PLAN-Commissariaat-definitie kanalen voortzetten, maar dit blijkt door de 
handelwijza van Flash onmogelijk. Aan tafel een collega, in de praktijk een organisatie die 
desnoods in het donorland je naam, je convenanten alsmede de bevindingen van Justitie te 
grabbel gooit.

We kunnen alleen samenwerken met organisaties, waarin we vertrouwen hebben. Op grond van 
bovenstaande zijn we niet meer bereid met Flash door te gaan in het bemiddelaarsoverleg.

Iedere organisatie kan uit deze brief en de bijlagen zelf conclusies trekken.

i.a.a.

p.o. box 2264 - 9704 CG Groningen - Holland

In het hancMs/egistar van de kamer van koophmjet te Gron#>osnat ttM /»# ‘
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BESTUURSARTIKEL

KOXEHm echtgenote ËMH zijn in
mei teruggekeerd uit Haïti met de eerste twee 
escort kinderen Thans lopen er nog een aantal 
procedures. Het is nog niet precies in te schat
ten wanneer er v^«er iemand gaat vertrekken 
naar Haïti, maar we zijn erg hoopvol

Binnen het vergunninghoudersoverleg is er in 
de afgelopen maanden een discussie geweest 
of de Stichting FLASH v\«l gerechtigd zou zijn 
om adopties vanuit Haïti te regelen. Een van de 
vergunninghouders meende een exclusiviteits- 
kontrakt te hebben voor Haïti. tÊÊ^l&MÊÊÊÊÊÊ 
heeft een en ander op Haïti nagetrokken en de 
verantwoordelijke instanties waren en zijn van 
mening dat geen enkele vergunninghouder uit 
welk land dan ook exclusiviteit kan claimen. Re
den waarom FLASH gewc«n door zal gaan met 
het verzorgen van adopties uit Haïti. Voor meer 
informatie hierover verwijs ik naar het artikel 
over de wachtlijsten.

Rest mij u allen een prettige zomervakantie toe 
te wensen

msmm (voorzitter)

iNFORMATIE WACHTLUSTEN

luien reiftwijdle

Kort geleden zijn de eerste 2 kindjes uit Haïti 
onder escort van ons bestuurslid BKiSHHI 
en zijn echtgenote op Schiphol geamveerd en 
overgedragen aan hun ouders Voor dit kanaal 
doen we langs deze weg een oproep voor ou
ders. Het gaat hierbij om wat oudere, maar ook 
een aantal zeer jonge kinderen. Vanaf het mo
ment van de toewjzing duurt het 9 tot 12 maan
den totdat de procedure afgerond is en het kind 
naar Nederland kan komen. De kinderen komen 
altijd onder escort en mogen niet door de ou
ders zelf in Haïti opgehaald worden

NEWSFLASH PAGINA 1
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Children-adoption; Project-adoption.
Flash- Foundation Life Adoption Service and Happmess 34

m

Address; Postbox 1340,6501 BH Nijmegen. Holland. Bijleveldsingel 28.6521 AT Nijmegen. Tel.: NL (0|80-603090 
Telex: 73454 VTL t a v. FLASH. Bank: Rabo Nijmegen no, 13.78.01.947 (Postgiro bank: 86.25.75) Postgiro Flash: 63.35.833 
Fax nr.: (0)80-605257 Registered: Chamber of Commerce Nijmegen no. S-055532.

Aan het bestuur vanMeiling, ACNS, Ethiopia,St. Kind en Toekomst en Hogar
>

Nijmegen:
Ret: 15 jul i 1994

Collega’s,

Recentelijk hebt u een brief met bijlagen ontvangen van BANND/WK inzake de kwestie Haïti. De inhoud van deze brief vraagt uiteraard om commentaar van onze kant, hetgeen wij bij deze doen. Naar onze mening is het correct om alle feiten nog eens op een rijtje te zetten en deze feiten in de tijd met elkaar in verband te brengen.
Feit 1
In juni 1993 is Flash benaderd door een Franse zusterorganisatie met het verzoek of wij ouders hadden die bereid waren om Haïtiaanse kinderen te adopteren, aangezien deze Franse organisatie niet over voldoende adoptieouders beschikte.
Feit 2
Flash is daarop ingegaan door voor 3 echtparen adoptiedossiers voor te bereiden, welke in een werkbezoek in september 1993 aan het desbetreffende contact zouden worden overhandigd.
Feit 3
Door Flash is verzuimd om deze aktiviteiten te melden bij Justitie en bij BANND, de andere vergunninghouder die op Haïti aktief was.Voor dit verzuim zijn wij terecht gekapitteld door Justitie en hebben wij uitgebreid onze excuses aangeboden aan de overige vergunnings- houders waaronder BANND.
Feit 4
Ondanks de toezegging van Flash, gedaan in een telefoongesprek vlak voor het vertrek van Flash naar Haïti in september 1993 aan BANND, dat Flash zich uit Haïti zou terugtrekken als zou blijken dat Flash de contacten van BANND zou schaden, achtte BANND het noodzakelijk een brief aan Justitie te moeten schrijven waarin deze zaak aan de orde wordt gesteld.

' Pi 1



De toonzetting van deze brief was zeer scherp en naar onze mening was en is daarvoor geen enkele aanleiding, omdat Flash zich altijd keurig aan de lopende afspraken heeft gehouden, uitgezonderd de hiervoor reeds vermelde misser aangaande Haïti.
Feit 5
In het verg.houders overleg (hierna VHO) van september 1993 is deze kwestie plenair aan de orde gesteld. Omdat Flasn hierbij niet aanwezig was is de verantwoording van deze handelwijze van Flash onderwerp van discussie geweest in een apart VHO in november 1993.
Feit 6
Justitie heeft ons bij brief van 26-10-1993 onze handelwijze verweten, maar tegelijkertijd in dezelfde brief ons te kennen gegeven dat er geen argumenten waren om ons verdere aktiviteiten op Haïti te verbieden.
Feit 7
In het VHO van november 1993 zijn ons door alle vergunninhouders ernstige verwijten gemaakt over onze handelwijze, die wij zeer ter harte hebben genomen. Resultaat van deze discussie is geweest, dat Flash zich terug zou trekken uit Haïti, onder twee voorwaarden, te weten:
1. De drie reeds lopende zaken zouden worden afgewerkt door Flash2. Verdere aktiviteiten van Flash zouden afhankelijk worden gesteld van de nog te voeren en nog steeds gevoerde discussie omtrent de definitie van kanalen
In dit overleg is WK een belangrijke vergunninghouder, zij is immers de grootste en de oudste bemiddelaar op het gebied van adoptie. Haar mening wordt derhalve zwaar gewogen. Een van de uitspraken in deze discussie was: “Het beste wat er kan gebeuren is dat je elkaar geen kwaad doet". Hoe waardevol een dergelijke opmerking moet worden gewogen weet Flash thans uit de praktijk. In het VHO van juni 1994 kondigde "Vrienden van Hongarije aan dat zij haar bemiddelingswerk- zaamheden in Hongarije zou beëindigen; voor zover wij weten zonder een adoptie tot stand te hebben gebracht in haar totale bestaan als adoptieorganisatie; en dat zij haar contacten overdroeg aan WK.Wat zou meer voor de hand gelegen hebben, de voorgaande uitspraak in gedachten houdend, dat WK tegen "Vrienden van Hongarije" zou hebben gezegd, dat er reeds jaren een vergunninghouder in Hongarije werkzaam is en dat het dus beter en verstandiger zou zijn om de contacten over te dragen aan die organisatie. Het toeval of misschien ook geen toeval wil dat Flash al jaren in Hongarije succesvol actief is.De conclusie kan derhalve niet anders zijn dan dat het "kwaad" dat andere organisaties toebrengen aan van een andere orde is dan het "kwaad" dat WK toebrengt aan andere organisaties in een vergelijkbare situatie.



Feit 8
In het VHO van december 1993 wordt door Hogar expliciet gevraagd aan zowel BANND als aan WK wat er waar is van de geruchten omtrent samenwerking tussen beide organisaties. Door beide wordt gesteld dat het hier alleen gaat om uitwisseling van ouders en dat er verder niets aan de hand is. (zie notulen van dit VHO)
Feit 9
In het nummer van WK van januari 1994 wordt de overname van de kanalen van BANND in Haïti en Brazilië aangekondigd.
Feit 10

^ In het VHO van februari 1994 wordt feit 9 door WK afgedaan met de
woorden dat de redactie van het blad van WK onafhankelijk is en dat het bestuur van WK voor de inhoud van dit blad niet verantwoordelijk kan worden gesteld, alhoewel men de feitelijke inhoud niet bestrijdt. Alleen wordt daar nog aan toegevoegd, dat de mededeling eigenlijk te vroeg is gekomen.Bovenstaande mededeling is voor Flash voldoende om het vertrouwen in WK en BANND op te zeggen en te eisen dat BANND het VHO verlaat omdat zij immers ophoudt vergunninghouder te zijn. Hoe de beoordeling moet zijn van de uitspraken van WK in het VHO van november 1993 laten wij graag aari anderen over. echter vast staat dat WK in ieder geval niet meer als objectief kan worden beschouwd, omdat zij impliciet heeft toegegeven dat fusiebesprekingen destijds al in volle gang waren.
Om de agenda niet verder te belasten met het meningsverschil tussen BANND/WK en Flash wordt besloten om een bilateraal overleg op gang te brengen tussen deze vergunninghouders onder voorzitterschap van Meiling (de op dat moment optredende voorzitter van het VHO)

# Feit 11
Dit hiervoor genoemde overleg heeft plaats op 13 april 1994 en verloopt in eerste instantie bevredigend met dien verstande dat beide partijen wederom akkoord gaan met de uitslag van de nog te voeren discussie inzake de definitie van kanalen. In beginsel staan alle deuren tot op dat moment nog op een kier. althans in ieder geval in de beleving van Flash.
Aan het eind van deze vergadering komt plotseling de mededeling uit de hemel vallen dat BANND/WK inmiddels over een overeenkomst beschikken die exclusiviteit waarborgt voor BANND/WK. Kennelijk heeft men tussen het VHO van februari 1994 en 13 april 1994 deze overeenkomst kunnen sluiten met de overheid van Haïti.
Dat Flash zich hierdoor overvallen voelt is evident. Ondanks ons verzoek kregen wij niet de beschikking over deze overeenkomst. Als we deze overeenkomst wilden hebben moesten we deze maar opvragen bij Justitie, waar de betreffende overeenkomst was gedeponeerd.




