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De benoeming van een opvolgster nam geruime tijd in beslag. In

de tussentijd werd de functie tijdelijk bekleed door diverse

mensen. Dat maakte de communicatie met het ICBF er gedurende

enige tijd niet eenvoudig op. Inmiddels is met de benoeming

van | 5.1.2e | voorzien in de vacature.

Een punt van grote zorg voor de stichting HOGAR blijft de

verwijzing door het ICBF van adoptiefamilies naar regio's in

Colombia, die bekend staan als gevaarlijk vanwege gewelddadige

activiteiten van niets en niemand ontziende guerillagroepe-

ringen (ELN en/of FARC), rechtse doodseskaders (para-militai-

ren) en drugskartels.

Adopties vanuit zulke gebieden (bijvoorbeeld oliewingebied
Casanare en de regio Uraba) kunnen buitenlandse families in

grote problemen brengen vanwege het gevaar van kidnapping.

Tijdens het gebruikelijke werkbezoek aan Colombia in februa-

ri/maart vorig jaar, hebben voorzitter en secretaris van de

stichting HOGAR deze problematiek aangekaart bij het ICBF in

Bogota.

Dat toonde begrip voor onze bezorgdheid, erkende dat er in

sommige delen van het land sprake is van onveiligheid, maar

liet weten toch onverkort vast te houden aan verwijzing van

adoptiefamilies door geheel Colombia. Het argument van het

ICBF, kort samengevat, is dat anders straks in geen enkele

regio meer kinderen zouden kunnen worden geadopteerd.
Bovendien, aldus het ICBF, zou het beperken van adopties tot

de belangrijkste steden Bogota, Medellin en Cali, neerkomen op

het erkennen van het verlies van het gezag over territoriaal

gebied aan gewapende groeperingen, zoals eerder genoemd.

Het is volgens het ICBF trouwens ondenkbaar dat voor adoptie
in aanmerking komende kinderen vanuit het gehele land zouden

kunnen worden overgebracht naar enkele centrale steden, voor

het aldaar afwikkelen van de adoptieprocedure. Nog afgezien
van de eerder al aangegeven principiele bezwaren, is dat ook

organisatorisch en financieel niet haalbaar.
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2.5 5.1.2e

Het uitstekende resultaat over_1999 komt voor een belangrijk
deel ook op het conto van | 9.1.2e | de officiéle

vertegenwoordigster in Colombia van de stichting HOGAR. 2ij
heeft nog eens beklemtoond een onmisbare schakel in de HOGAR-

keten te zijn.

Het feit dat in 1999 veel meer kinderen konden worden ge-

plaatst en derhalve ook veel meer families konden worden

geholpen aan vervulling van hun adoptiewensen, geeft aan dat

bergen werk heeft verzet. Zonder overdrijving kan

worden geconcludeerd dat zonder haar tomeloze inzet het bemid-

delingsresultaat over 1999 niet zo geweldig zou zijn geweest.

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

van HOGAR. Ze is zonder meer de spin in het web in Colombia.

Ze onderhoudt uitstekende contacten met het ICBF, zowel natio-

naal als regionaal.
Bovendien ziet ze toe op een efficiente en effectieve beste-

ding van de vaak fikse bedragen die HOGAR uittrekt voor het

ondersteunen van op kinderen gerichte sociale projekten in

Colombia. Tevens neemt ze daarbij een brokje coordinatie en

uitvoering voor haar rekening.

Omdat onze vertegenwoordigster in Colombia aantoonbaar een

steeds groter deel van haar honorarium kwijt is aan de fors

gestegen kosten van telefoon, fax, taxi, hotel en vliegreizen,
is besloten om die kosten te verrekenen met de adoptieouders.
Dit impliceert dat per familie 250 US dollars moet worden

bijgedragen in de procedurekosten die [ 51.2e |maakt.

2 6] 5.1.2e

In tegenstelling tot 1998 verliep vorig jaar de samenwerking
met onze vaste vertaalster | 9.1.2€ | in Bogota vrijwel

rimpelloos. Even dreigde in het najaar een stagnatie te ont-

staan met betrekking tot het vertalen en vervolgens bij het

ICBF indienen van dossiers van families. Dit als gevolg van

het wegvallen van haar secretariele ondersteuning. Gelukkig
echter was sprake van een kortstondige problematiek.

Rond de jaarwisseling bleek dat alle dossiers die in 1999

waren opgestuurd, bij het ICBF waren ingeleverd, geregistreerd
en zelfs al weer voor een flink deel in prodedure gebracht.
Het is duidelijk dat snelle vertaling en inlevering van dos-

siers van cruciaal belang is voor de continuiteit van het

adoptiewerk in Colombia.
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3. Verdrag in werking

Een verheugende ontwikkeling voltrok zich medio vorig jaar.
Toen brak het lang verwachte moment aan, waarop adopties van

Colombiaanse kinderen definitief worden uitgevoerd conform de

bepalingen van het Internationaal Adoptieverdrag. Maar de

wijze waarop dit werd gecommuniceerd vanwege de betrokken

Centrale Autoriteiten verdient bepaald niet de schoonheids-

prijs. De eerste verdragsadopties verliepen bovendien uiterst

moeizaam. De meeste problemen zijn inmiddels opgelost. Alleen

bij de uitgifte van Nederlandse paspoorten ten behoeve van

geadopteerde Colombiaanse kinderen gaat helaas nog steeds iets

grondig mis op de ambassade in Bogota.

Begin juli vorig jaar, middenin de zomervakantie, kreeg de

stichting HOGAR zowel van haar vertegenwoordigster

size als vanuit Colombia terugkerende adoptiefamilies

onbevestigde signalen dat het ministerie van Justitie kenne-

lijk al geruime tijd daarvoor afspraken had gemaakt met het

ICBF inzake de invoering van de verdragsadoptie.

Navraag bij het ministerie van Justitie leerde dat dit inder-

daad het geval was. De Nederlandse Centrale Autoriteit beves-

tigde desgevraagd dat met het ICBF was overeengekomen om met

terugwerkende kracht het verdrag van toepassing te verklaren

op alle vanaf 1 november 1998 bij het ICBF ingediende dos-

siers.

De stichting HOGAR vindt het merkwaardig dat een zo belangrij-
ke afspraak tussen Centrale Autoriteiten niet op een directe

wijze aan haar als belanghebbende is bekend gemaakt. Daardoor

moesten opeens intern en extern halsoverkop allerlei maatrege-
len worden genomen om in te spelen op de nieuwe werkwijze.
Zo moest voor 17 families wier dossier na 1 november 1998 bij
het ICBF was ingeleverd en waarvan een aantal families zelfs

inmiddels reeds had geadopteerd in Colombia, met terugwerkende
kracht voor een verdragsadoptie onontbeerlijke documenten

worden aangevraagd. Zowel bij het ministerie van Justitie als

het ICBF. Bovendien moest aan de al uit Colombia met geadop-
teerde kinderen teruggekeerde families met spoed worden meege-

deeld, dat in hun geval sprake was van verdragsadopties. En

dat heeft verstrekkende consequenties.

Immers, op grond van het verdrag, dat in beide landen is

geimplementeerd in nationale wetgeving, wordt het adoptievon-
nis van de Colombiaanse rechtbank automatisch erkend door de

Nederlandse overheid.
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Het geadopteerde kind verkrijgt daarmee nog tijdens het ver-

blijf in Colombia de Nederlandse nationaliteit. Dit komt tot

uiting door het verstrekken van een Nederlands paspoort op de

ambassade in Bogota. In Nederland vervalt daarmee de voorheen

noodzakelijke procedure bij een rechtbank, om een in het

buitenland geadopteerd kind ook nog eens naar Nederlands recht

te adopteren en daarmee de Nederlandse nationaliteit voor het

betreffende te verkrijgen. Dat dit ook een flinke kostenbespa-

ring oplevert is evident.

Van een verdragsadoptie is pas sprake als de daartoe vereiste

procedure in acht is genomen. Wanneer het ICBF in Colombia als

Centrale Autoriteit een voorstel voor adoptie wil doen aan een

door hem goedgekeurde familie, dan wordt dat voorstel eerst

voorgelegd aan het ministerie van Justitie. Dat toetst het

voorstel aan de verstrekte beginseltoestemming, met als uit-

gangspunt het gezinsrapport van de Raad voor Kinderbecherming.
Stemt Justitie met het voorstel in, dan krijgt de bemiddelende

instelling die voor de betreffende familie werkzaam is, toe-

stemming om die familie te informeren. Bovendien verstrekt het

ministerie dan meteen het benodigde “certificate of approval”.
Als dat in Colombia aan het ICBF wordt verstrekt, krijgt de

familie op haar beurt van het ICBF het benodigde “certificate

of confirmity”. Alleen na overlegging van dat document ver-

strekt de ambassade in Bogota een Nederlands paspoort voor het

geadopteerde kind. Daarmee is de verdragsadoptie rond.

Bind 1999 echter hebben de al gememoreerde 17 families nog

steeds niet met terugwerkende kracht hun “certificate of

confirmity” vanuit Colombia ontvangen. Daarop wordt al sedert

begin augustus gewacht! De twee betrokken Centrale Autoritei-

ten waren overeengekomen, dat die documenten via het diploma-
tieke kanaal zouden worden nagezonden. De stichting HOGAR

heeft geen inzicht in de oorzaak van de kennelijk ontstane

vertraging.
Het gevolg hiervan is dat de betreffende families ernstig

overhoop liggen met de afdeling burgerlijke stand van hun

respectievelijke gemeenten. Die weigeren namelijk het adoptie-
kind in te schrijven als Nederlander. De facto (conform het

verdrag) heeft het kind de Nederlandse nationaliteit (directe

erkenning van Colombiaans vonnis), maar ontbreken het Neder-

landse paspoort en het “certificate of confirmity”. De stich-

ting HOGAR vindt dit een onverkwikkelijke situatie, waaraan de

Centrale Autoriteit (Justitie) snel een einde moet maken
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Daarmee komen we meteen bij een volgend nog onopgelost pro-

bleem. Het betreft de naamsgeving in het Nederlands paspoort,

dat door de ambassade in Bogota wordt afgegeven. Het geadop-

teerde kind krijgt als achternaam in dat paspoort zowel de

familienaam van adoptievader als van adoptiemoeder. En ook dat

levert vervolgens een conflict op met de afdeling burgerlijke
stand. Die weigert ook in dat geval het kind als Nederlander

in te schrijven. De dubbele achternaamsgeving in het paspoort

zou namelijk strijdig zijn met de Nederlandse naamswetgeving.

Ouders die hun conform het verdrag geadopteerde kind aanmelden

bij hun gemeente, krijgen te horen dat ze eerst bij de recht-

bank een procedure moeten voeren tot wijziging van de achter-

naam. Ook dit aspect geeft nog eens aan dat de invoering van

de verdragsadoptie slecht is voorbereid danwel door de Neder-

landse centrale overheid extern slecht is gecommuniceerd.

buiten verzoek
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7. Nazorg

Het is duidelijk dat door het plaatsen van aanzienlijk meer

kinderen, ook het werk voor de nazorg-medewerksters van de

stichting HOGAR aanzienlijk is verzwaard. Er moeten immers

veel meer driemaandelijkse rapportjes worden geschreven over

de geadopteerde kinderen. Met het oog hierop is de nazorggroep

uitgebreid en is het werk gestroomlijnd.

Dat werk vereist overigens vooral ook veel geduld en soms ook

overredingskracht van de betrokken vrijwilligsters. Want lang
niet elke familie is zich bewust van belang en noodzaak van

medewerking aan de nazorgprocedure.

Belangrijk aspect is bovendien dat de nazorggroep tijdig

probleemsituaties signaleert, waarop adequaat kan worden

ingespeeld. Onder meer door verwijzing naar hulpverlenende
instanties.

Goede nazorg begint bij goede voorzorg. De stichting HOGAR is

Zich dat volop bewust. Vandaar ook dat meer en meer preventief

gewerkt wordt. Zo wordt ingespeeld op de mogelijkheid om

gezinnen, die bijvoorbeeld 2 of 3 kinderen tegelijk opnemen,

vanaf het moment van terugkeer in Nederland gedurende een

bepaalde tijd te begeleiden met Video Inter Actie.

De inspanning die de nazorg-afdeling levert, blijft overigens
ook niet onopgemerkt in Colombia. De stiptheid waarmee de

stichting HOGAR uitvoering geeft aan de in de Colombiaanse

adoptiewet opgenomen verplichting tot driemaandelijkse rappor-

tage over de leefsituatie van geadopteerde Colombiaanse kinde-

ren, wordt alom door het ICBF geprezen.

Volgens het hoofd van de centrale adoptie-afdeling van het

ICBF in Bogota staat HOGAR wat betreft die rapportage onver-

minderd met stip op kop in de ranglijst van buitenlandse

bemiddelingsorganisaties waarmee het ICBF samenwerkt.

De nazorg-medewerksters van de stichting HOGAR onderhouden

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

hebben ook in 1999 thema-bijeenkomsten (onder meer van de WAN)

bijgewoond.

De stichting HOGAR participeert ook in Triade.
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In maart 2000 zal een bestuursdelegatie tijdens een werkbezoek

aan Colombia besprekingen voeren met ICBF, gemeentebestuur en

architect over realisering van dit tweede amibiteuze bouwpro-

ject van de stichting HOGAR in het land.

buiten verzoek
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12. Secretariaat

buiten verzoek

Tenslotte: enkele gegevens van werkzaamheden (buiten de enkele

gemiddeld tientallen telefoontjes per dag).

Aantal verstuurde brieven/faxen naar het ICBF:

1997: 93 brieven

1998: 133 brieven

1999: 159 brieven

Aantal DHL-zendingen naar Colombia:

1997: 16 zendingen
1998: 17 zendingen
1999: 35 zendingen (meer dan verdubbeling t.o.v. jaar ervoor!)

Aantal bij ICBF ingediende dossiers van families:

1997: 31 dossiers

1998: 35 dossiers

1999: 58 dossiers

buiten verzoek

Aantal verzoeken naar Justitie voor “approval”:

Vanaf 1 augustus vorig jaar: 30
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13. Tenslotte

Uiteraard zijn de verwachtingen voor het jaar 2000 hooggespan-
nen. Maar een prognose blijft riskant, omdat dit wel eens te

veel optimisme zou kunnen geven bij de ingeschreven families.

Bij interlandelijke adoptie zijn immers diverse partijen
betrokken. Echter, uitgaande van een normaal, ongestoord

verloop van de werkzaamheden bij zowel de stichting HOGAR als

het ICBF en het ministerie van Justitie, moet het mogelijk

zijn om het resultaat over vorig jaar in 2000 te evenaren.

buiten verzoek

Egmond-Binnen, 12 januari 2000

0199



STICHTING TER
BEVORDERING
VAN ADOPTIE

lpagina's verwijderen|

Secretariaat
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Telefoon:
~ Financieel overzicht 1999 Telefax:

(met de vergelijkende cijfers over het jaar 1998)
Banknr: 32 6486 429

Dit overzicht bestaat uit de volgende onderdelen:

A: Stand van zaken en reserveringen.

B: Specificatie van de ontvangsten / uitgaven bemiddeling.

C: Specificatie van de ontvangsten / uitgaven projecthulp.

D: Toelichting en opmerkingen op de stand van zaken en diverse onderdelen.

De gegeven bedragen zijn afgerond op hele guldens.

— A: Stand van zaken (NLG):

Stand van zaken: 1998 1999]|
-Verenigingsrekening Rabobank (3264.86.429) 19.492 31.452

-Zakelijke girorekening Postbank(157855) 8.504 9.558

-Rabo telesparen (3264.313.855) 37.535] 100.535

-Kapitaalrekening Postbank (157855) 100.000} 102.788

-Kas - 395

-Afronding -2

Totalen: 165.531] 244.726]

Reservering bemiddeling (NLG):
-stand van zaken per 31/12/99 (zie blad: 3, punt: D) 139.616

-vreemde valuta:

*2.074.150 pesos 4 f 0,0016 3.319

*905 US dollars 4 f 2,10 1.901

-reservering vertalingen dossiers, 9 stuks a f 900,- -8.100

-nog te betalen:

*

Roots (restant bijdrage 1999) -1.950

*diversen -1.005

f 133.781

Reservering projecthulp (NLG): f 105.110

Pagina 1
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JAARVERSLAG STICHTING HOGAR 2000

Op alle fronten een recordjaar
Een record aantal geplaatste kinderen (73)
Een recordaantal nieuwe inschrijvingen (66)
Een record aantal geholpenfamilies (58)

ISO-certificering in eindstatium

Een financieel solide positie (waarvoor verwezen wordt naar het separate

verslag van de penningmeester)
- Uitvoering van diverse sociale projecten, waaronder een grootschalig

bouwproject in het aardbevingsgebied Quindio

De in het verslagjaar geboekte resultaten geven alle aanleiding tot een tevreden terugblik.
Want het was voor HOGAR een prachtig jaar. Nog niet eerder in het bestaan van de stichting

(opgericht in 1978) werden zulke aansprekende resultaten geboekt. De consequentie daarvan

is wel dat er ook veel en veel meer werkzaamheden moesten worden verricht. Daarom een

woord van waardering en dank voor de tomeloze inzet van de aan de stichting verbonden

deskundige vrijwilligers. Zij zijn immers de basis van het succes.

1. Algemeen
Het is volstrekt duidelijk dat in Nederland onverkort grote belangstelling blijft bestaan voor

het adopteren van een buitenlands kind. Niet alleen door echtparen maar ook door alleenstaan-

den, homoseksuelen en quasi-alleenstaanden (een partner binnen een relatie). Dat kan worden

opgemaakt uit de explosief toegenomen hoeveelheid telefonische verzoeken om adoptie-
informatie in het algemeen en adoptiemogelijkheden in Colombia in het bijzonder.

buiten verzoek
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2. Kanaal Colombia

2.1 Bemiddelingsresultaat
Zoals al vermeld in de inleiding van dit jaarverslag heeft de stichting HOGAR in 2000 slechts

.

records gevestigd: wat betreft het plaatsen van geadopteerde kinderen, het aantal nieuwe

‘ae inschrijvingen en het aantal families dat in een jaar tijd werd geholpen.

Totaal kwamen er 73 kinderen naar Nederland. Het vorige record stond op 64 en dateert uit

de tachtiger jaren. Ter vergelijking: in 1999 werden 49 kinderen geplaatst, in 1998 waren het

er 40. Het totaal aantal door bemiddeling van HOGAR geplaatste kinderen steeg dankzij het

resultaat over 2000 van 721 naar 794.

Het nieuwe record komt niet echt als een verrassing. Al in 1999 waren er indicaties dat het

bemiddelingsresultaat in 2000 wel eens flink zou kunnen verbeteren. Zo was er sprake van een

verdere stijging van het aantal inschrijvingen. En bovendien werd aan de hand van de dos-

siernummers (codigo’s) duidelijk dat Colombia geconfronteerd is met een daling van het aantal

buitenlandse verzoeken om toestemming voor adoptie. Daardoor werd de proceduretijd voor

de HOGAR-families in Colombia behoorlijk verkort. En dat uitte zich in een groter aantal

gerealiseerde adopties.
Vooral vanuit Europese landen zijn in 2000 aanzienlijk minder aanvragen ingediend. Dat lijkt
met name veroorzaakt door ruimere adoptiemogelijkheden in China en Rusland

en 0206
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De stichting HOGAR merkte daarvan overigens weinig. Het aantal inschrijvingen steeg ook

vorig jaar (zie 2.3, inschrijvingen).

Het record aantal geplaatste kinderen impliceert automatisch dat ook een record aantal

ingeschreven families kon worden geholpen, namelijk 58. Niet eerder zagen in een jaar tijd
zoveel families hun adoptiewens in vervulling gaan. Ter vergelijking: in 1999 adopteerden 41

families, in 1998 waren het 32 families en in 1997 werden 26 families geholpen.

Wat betreft meerlingen-aantallen: in 2000 werden6 siblings, 3 triblings en 1 viertal geplaatst.
In 1999 bedroegen die aantallen respectievelijk 2, 3 en 0 en dat was ook het geval in 1998.

Overigens blijft het moeilijk om wensen voor adoptie van meer kinderen tegelijk te verwezen-

lijken.

2.2 Verdeling naar leeftijd en geslacht
De cijfers uit de afgelopen vier jaren maken duidelijk dat de stichting HOGAR, ruim twintig
jaar geleden toch vooral opgericht om ook oudere en daardoor minder kansrijke kinderen een

plekje in een warm gezin en daardoor een toekomst met perspectief te bieden, langzamerhand
steeds meer jongere kinderen (0-3 jaar) plaatst. Dit blijkt uit de volgende cijfers.

In 2000 was de verdeling naar leeftijdsgroepen:

0-1: 12 kinderen

1-2: 25 kinderen

2-3: 20 kinderen

3-4: 7 kinderen

4-5: 4 kinderen

5-6: 5 kinderen

6 en ouder: 0 kinderen

In 1999 was de verdeling naar leeftijdsgroepen:

Q-1: 12 kinderen

1-2: 14 kinderen

2-3: 9 kinderen

3-4: 7 kinderen

4-5: 2 kinderen

5-6: 2 kinderen

6 en ouder: 3 kinderen
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In 1998 was de verdeling naar leeftijdsgroepen:

0-1: 7 kinderen

1-2: 10 kinderen

2-3: 9 kinderen

3-4: 6 kinderen

4-5: 4 kinderen

5-6: 3 kinderen

6 en ouder: | kind

In 1997 was de verdeling naar leeftijdsgroepen:

0-1: 7 kinderen

1-2: 8 kinderen

2-3: 4 kinderen

3-4: 4 kinderen

4-5: 0 kinderen

5-6: 5 kinderen

6 en ouder: | kind

Verdeling injongens en meisjes:

In 2000: 37 jongens en 36 meisjes
In 1999: 29 jongens en 20 meisjes
In 1998: 27 jongens en 13 meisjes
In 1997: 17 jongens en 12 meisjes

Opvallend is dat in 2000 het aantal geadopteerde meisjes zeer sterk is gestegen en vrijwel even

groot is als het aantal geadopteerde jongens. In de geschiedenis van de stichting HOGAR is

dat een unicum te noemen.

Op basis van het aantal geplaatste kinderen kan ook worden geconcludeerd dat Colombia voor

de stichting HOGAR onverkort een stabiel adoptiekanaal is.

2.3 Inschrijvingen

Steeg het aantal nieuw ingeschreven families in 1999 explosief naar een nieuw record van 61,

vorig jaar zette de stijgende lijn zich voort. Totaal werden 66 families ingeschreven voor

adoptiebemiddeling en dat was weer een nieuw record. Ten aanzien van 1996 en 1997 is

sprake van meer dan een verdubbeling.

De stichting ziet dit resultaat als een beloning voor de kwaliteit die geleverd wordt bij de

adoptiebemiddeling. Maar ook de kostenfactor speelt ongetwijfeld een rol. Gemiddeld zijn
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families die via HOGAR adopteren nu tussen de 20.000 en 25.000 gulden kwijt. Bovendien is

heel transparant waaraan het geld wordt uitgegeven, omdat de echtparen zelf de financiéle

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 58 echtparen adopteerden, stonden op 31 december 2000 nog 52

families op de bemiddelingslijst. De stichting HOGAR ziet desondanks nog steeds geen

aanleiding om een inschrijfstop te overwegen.

De situatie aan het eind van het verslagjaar laat zich uiteraard ook vergelijken met de voor-

gaande jaren. Eind 1999 stonden nog 61 families op de lijst, eind 1998 waren het er 35, eind

1997 was dat aantal 45 en 1996 werd afgesloten met een wachtlijst van 36 families.

2.4 Samenwerking met ICBF

Ook in 2000 was sprake van een uitstekende, vlotte samenwerking met het ICBF. Zowel waar

het betreft de centrale adoptie-afdeling op het hoofdkantoor in Bogota (waar adoptie-aanvra-
gen worden getoetst aan de in Colombia geldende wet- en regelgeving) als de regionale
kantoren in het land (die zorg dragen voor uiteindelijke afhandeling van de adoptieprocedure).

De stichting HOGAR heeft in 2000 kunnen vaststellen dat de proceduretijd in Colombia (van

indiening van het dossier bij het ICBF tot en met de daadwerkelijke adoptie) met gemiddeld
enkele maanden is verkort als uitvloeisel van het teruglopende aantal buitenlandse adoptieaan-

vragen. Dossiers komen daardoor sneller in procedure.
Die terugval heeft zich bij HOGAR niet voorgedaan. Anderzijds bestaat trouwens de indruk

dat het aantal inschrijvingen bij de stichting nog hoger zou zijn uitgevallen, indien het ICBF bij
de pre-selectie soepeler leeftijdscriteria zou hanteren voor de groep ouders tussen begin 30 en

36 jaar. Verzoeken onzerzijds daartoe zijn echter tot nu toe niet ingewilligd.
Het is echter opvallend dat vooral ouders in de genoemde leeftijdsgroep zich slechts mondjes-
maat bij HOGAR inschrijven.Veel families, die aan het begin staan van de opbouw van een

gezin, kiezen voor adoptie vanuit China of een particulier tehuis in Colombia, omdat ze daar

hun specifieke adoptiewens (kind van 0-2 jaar) kunnen verwezenlijken. Het ICBF selecteert

deze ouders over het algemeen voor een nog iets ouder kind.

In het jaarverslag 1999 uitte de stichting HOGAR haar zorg over verwijzing door het ICBF

van adoptiefamilies naar regio's in Colombia, die bekend staan als gevaarlijk vanwege

gewelddadige activiteiten van guerillagroeperingen (FARC, ELN), rechtse doodseskaders

(para-militairen) en drugskartels. Even als in 1999 is ook vorig jaar tijdens het werkbezoek -

aan Colombia door secretaris en voorzitter van HOGAR bij het ICBF er op aangedrongen
geen families te verwijzen naar potentiéle risicogebieden.
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Dat toonde weliswaar begrip voor onze bezorgdheid, maar weigerde ons verzoek in te

willigen. Daarop is vervolgens de Colombiaanse regering benaderd via de ambassadeur in

Nederland. Uiteindelijk kreeg de stichting HOGAR in de loop van 2000 bericht, dat families

voortaan mogen aangeven in welke gebieden in Colombia ze wel en niet willen adopteren.
Bovendien heeft onze vertegenwoordigster in Colombia de bevoegdheid gekregen corrigerend

op te treden bij verwijzingen van families naar een risicogebied.
Het moge duidelijk zijn dat de stichting HOGAR erg blij is met deze beslissing van het ICBF.

In december 2000 hebben secretaris en voorzitter van HOGAR in Scheveningen een

indringend gesprek gevoerd met twee vertegenwoordigsters van het adoptiecomité van het

ICBF, te weten (beleidsambtenaar) en | 5.1.2e |(juriste). Onderwerp was

het verschil in de interpretatie van de leeftijdscriteria inzake te adopteren kinderen. Een

voorbeeld: een kind van 0-1 jaar is in de optiek van HOGAR een kind van 0-12 maanden. Het

ICBF hanteert daarentegen als uitgangspunt dat een kind van 0-1 jaar een kind is van 0 tot 1

jaar, 11 maanden en 30 dagen.
Dit interpretatieverschil heeft in het verleden regelmatig geleid tot problemen (lees: afwijzing
van kinderen). Het ministerie van Justitie huldigt als Centrale Autoriteit de zelfde opvatting als

de stichting HOGAR en heeft toegezegd een brief te zullen schrijven aan het ICBF (Centrale
Autoriteit in Colombia) in een poging deze problematiek op te lossen. Het gesprek dat

HOGAR gevoerd heeft met de ICBF-delegatie geeft hoop dat dit wellicht ook zal lukken.

| 5.1.2e |
Het uitstekende resultaat over 2000 komt voor een belangrijk deel ook op het conto van

| 5.1.2¢ | de officiéle vertegenwoordigster in Colombia van de stichting HOGAR. Zij
heeft nog eens bewezen een onmisbare schakel in de HOGAR-keten te zijn.

Het feit dat vorig jaar een record aantal kinderen kon worden geplaatst en derhalve ook een

record aantal families kon worden geholpen aan vervulling van zijn adoptiewensen, geeft aan

dat | 5.1.2e |bergen werk heeft verzet. De conclusie is gerechtvaardigd dat zonder haar

tomeloze inzet het bemiddelingsresultaat over 2000 niet zou zijn bereikt.

|5.1.2e|is zeer betrokken bij het werk van HOGAR. Ze is de spin in het web in Colombia. Ze

onderhoudt uitstekende contacten met het ICBF, zowel nationaal als regionaal. Bovendien ziet

ze toe op een efficiénte en effectieve besteding van de vaak fikse bedragen die HOGAR

uittrekt voor het ondersteunen van op kinderen gerichte sociale projecten in Colombia. Tevens

neemt ze daarbij, samen met haar man 5.12e en brokje codrdinatie en uitvoering voor

haar rekening.

5.1.2e

Ook in 2000 verliep vorig jaar de samenwerking met onze vaste vertaalster! 5.1.2€

in Bogota vrijwel rimpelloos. Dossiers werden vlot vertaald en bij het ICBF ingeleverd.
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Rond de jaarwisseling bleek dat alle dossiers die in 2000 naar haar waren opgestuurd, bij het

ICBF waren ingeleverd, geregistreerd en zelfs al weer voor een deel in procedure gebracht.
Het is duidelijk dat snelle vertaling en inlevering van dossiers van cruciaal belang is voor de

continuiteit van het adoptiewerk in Colombia.

Een steeds nijpender wordend probleem voor Maija is de grote hoeveelheid tijd die besteed

moet worden aan de legalisatie van alle documenten bij allerlei instanties: Nederlandse

ambassade, notaris en ministerie van Buitenlandse Zaken in Colombia. Maija heeft zich

genoodzaakt gezien speciaal voor dit werk een medewerkster in te huren. Dit heeft ook

financiéle gevolgen. In verband daarmee heeft de stichting HOGAR in het najaar van 2000

besloten haar honorarium te verhogen met honderd gulden per dossier.

3. Verdrag
Sinds medio 1999 worden adopties in Colombia uitgevoerd conform de bepalingen van het

Internationaal Adoptieverdrag. Na een moeizame start (een groot aantal families moest

onacceptabel lang wachten op het noodzakelijke “Certificate of Confirmity”, waardoor

geadopteerde kinderen die na uitspreken van het Colombiaanse adoptievonnis automatisch de

Nederlandse nationaliteit verkregen, niet konden worden opgenomen in de Gemeentelijke
Basis Administratie) lijken de aanloopproblemen nu achter de rug.

Slechts incidenteel komt het nog voor dat het ICBF in Bogota verzuimt het betreffende

document tijdig te verstrekken of te weinig exemplaren ervan aan de families uitreikt. Het

duurt dan soms enkele maanden alvorens via de diplomatieke post die documenten alsnog ter

beschikking komen.

buiten verzoek
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7. Nazorg
Het is duidelijk dat door het plaatsen van aanzienlijk meer kinderen, ook het werk voor de

nazorg-medewerksters van de stichting HOGAR aanzienlijk is verzwaard. Er moeten immers

veel meer driemaandelijkse rapportjes worden geschreven over de geadopteerde kinderen.

Met het oog hierop is al in 1999 de nazorggroep uitgebreid en het werk gestroomlijnd.

Het nazorgwerk vereist overigens heel veel geduld en soms ook overredingskracht van de

betrokken vrijwilligers. Want lang niet elke familie is zich bewust van belang en noodzaak van

medewerking aan de nazorgprocedure.

Belangrijk aspect is bovendien dat de nazorggroep tijdig probleemsituaties signaleert, waarop

adequaat kan worden ingespeeld. Onder meer door verwijzing naar hulpverlenende instanties.

Goede nazorg begint bij goede voorzorg. De stichting HOGAR is zich dat volop bewust.

Vandaar ook dat meer en meer preventief gewerkt wordt. Zo wordt ingespeeld op de

mogelijkheid om gezinnen, die bijvoorbeeld 2 of 3 kinderen tegelijk opnemen, vanaf het

moment van terugkeer in Nederland gedurende een bepaalde tijd te begeleiden met Video

Inter Actie.

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

Colombia. De stiptheid waarmee de stichting HOGAR uitvoering geeft aan de in de Colombi-

aanse adoptiewet opgenomen verplichting tot driemaandelijkse rapportage over de leefsituatie

van geadopteerde Colombiaanse kinderen, wordt alom door het ICBF geprezen. Als gevolg
van de invoering van de Verdragsadoptie zijn met het ICBF nieuwe afspraken gemaakt over

de periode gedurende welke de rapportage dient plaats te vinden.

Volgens het hoofd van de centrale adoptie-afdeling van het ICBF in Bogota staat HOGAR

wat betreft die rapportage onverminderd met stip op kop in de ranglijst van buitenlandse

bemiddelingsorganisaties waarmee het ICBF samenwerkt.

De nazorg-medewerksters van de stichting HOGAR onderhouden goede contacten met de

stichting WAN, de TGV's en RIAGG's. Ze hebben ook in 2000 thema-bijeenkomsten (onder
meer van de WAN) bijgewoond. Ook werd een voorlichtingsbijeenkomst over Video Inter

Actie belegd voor de nazorggroep en de contactpersonen.

Overigens stemt het de stichting HOGAR tot tevredenheid dat haar herhaalde suggestie voor

een fusie van de WAN en het Bureau VIA is opgepakt. Beide organisaties hebben de intentie

voor een fusie uitgesproken. Daarmee worden voorzorg en nazorg geintegreerd. Dat is een

belangrijke ontwikkeling.
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Tenslotte: enkele cijfers over de verrichte werkzaamheden (exclusiefde telefoontjes per dag)

Aantal verstuurde brieven/faxen naar het ICBF:

1997: 93 brieven

1998: 133 brieven

}™’ 1999: 159 brieven

2000: 169 brieven

Aantal DHL-zendingen naar Colombia:

1997: 16 zendingen
1998: 17 zendingen
1999: 35 zendingen (meer dan verdubbeling t.o.v. jaar ervoor!)
2000: 29 zendingen (door meer dossiers samen te versturen is getracht op kosten te besparen)

Aantal bij ICBF ingediende dossiers van families:

1997: 31 dossiers

1998: 35 dossiers

1999: 58 dossiers

2000: 53 dossiers

(een aantal ingeschreven families had ultimo 2000 nog steeds geen dossier ingeleverd)

i
—ee ——s
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Aantal verzoeken naar Justitie voor “approval”:

1999: 30 aanvragen

2000: 59 aanvragen

13. Tenslotte

Uiteraard zijn na alle records in 2000 de verwachtingen voor het jaar 2001 hooggespannen.
Maar een prognose blijft riskant. Bij adoptie zijn immers diverse partijen betrokken.

Echter, gelet op het structureel hoog aantal ingeschreven families en uitgaande van een

normaal, ongestoord verloop van de werkzaamheden bij zowel de stichting HOGAR als het

ICBF en het ministerie van Justitie, lijkt plaatsing van 50-60 kinderen een realistische

doelstelling.

Rest een woord van dank voor de medewerkers van het ministerie van Justitie voor hun inzet

in 2000. Ondanks een duidelijke taakverzwaring, zonder capaciteitsvergroting was er

opnieuw sprake van een harmonieuze samenwerking.

De stichting HOGAR heeft begin 2000 in een brief aan de minister van Justitie aangedrongen
op personele uitbreiding van de adoptieafdeling op het departement. Die actie is later door

andere vergunninghouders ondersteund. Naar aanleiding van de brief van HOGAR heeft de

minister een onderzoek gelast naar de werkdruk bij de Centrale Autoriteit. De stichting is de

bewindsman daarvoor zeer erkentelijk. De resultaten zijn nog niet bekend.

En uiteraard is de stichting HOGAR veel dank verschuldigd aan de eigen vrijwilligers, die

wederom zoveel vrije tijd opofferden om kansarme kinderen zicht te bieden op een leven met

een toekomst.

Zij hebben met elkaar bewerkstelligd dat HOGAR in Colombia hoog aangeschreven staat

vanwege de efficiénte 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 kwaliteitsoor-

deel is een felicitatie waard aan al degenen die voor HOGAR werkzaam waren en zijn.
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Egmond-Binnen, | februari 2001
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Jaarverslag 2001

Stichting HOGAR
Secretariaat:

Meeuwenlaan 3

1935 EJ Egmond-Binnen
Tel. (31)-(0)72-5067393
Fax (31)-(0)72-5067969
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OOK 2001 MOOI JAAR VOOR STICHTING HOGAR

Voor de adoptiestichting HOGAR is ook hetjaar 2001 in alle opzichten uiterst

voorspoedig verlopen. Absoluut hoogtepunt was het behalen van het door de

Tweede Kamer verplicht gestelde internationale kwaliteitscertificaat NEN-EN-

ISO 9001:2000. Qua bemiddelingsresultaat werd het net niet, zoals in 2000, een

absoluut recordjaar. Wel is waar was sprake van nieuwe records bij het aantal

ingeschreven en geholpen families, maar het aantal geplaatste kinderen bleef
helaas net iets achter bij de top van vorigjaar. Dit is toe te schrijven aan een -

inmiddels verholpen- capaciteitsprobleem bij het vertalen in Colombia. Finan-

cieel is sprake van een solide positie. In projecthulp werd opnieuwfors geinves-
teerd. Kortom, de volledig door ervaren vrijwilligers gedragen organisatie staat

als een huis. Omdat de stichting het hoge ambitieniveau ook in de toekomst wil

kunnen blijven waarmaken, is eind 2001 een eerste aanzet gegeven tot noodza-

kelijke versterking van de organisatiestructuur.

1. Algemeen
De in het verslagjaar geboekte resultaten geven volop aanleiding tot tevredenheid. Want het

was voor HOGAR wederom een prachtig jaar. Het zoveelste eigenlijk, sinds de oprichting in

1978. En dat mag voor een vrijwilligersorganisatie pur sang best wel een topprestatie worden

genoemd. Immers: er is sprake van een continu proces van aanscherping van wet- en regelge-
ving op het gebied van interlandelijke adoptie (Adoptieverdrag, bilaterale overeenkomsten),
aan adoptiebemiddelaars worden steeds zwaardere kwaliteitseisen gesteld (ISO-normering) en

ook onder een groeiend aantal adoptief-ouders is de algemeen maatschappelijke tendens van

verzakelijking (individualisering) steeds vaker herkenbaar.

buiten verzoek
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2. Kanaal Colombia

2.1 Bemiddelingsresultaat
Totaal kwamen er in het verslagjaar 69 kinderen naar Nederland. Dat is het op een na hoogste
aantal in het bestaan van de stichting (het record staat op 73 en dateert van vorig jaar), maar

bevestigt nog eens duidelijk de opwaartse beweging in het bemiddelingsresultaat in de

achterliggende jaren. Ter vergelijking: in 1999 werden 49 kinderen geplaatst, in 1998 waren

het er 40. Het totaal aantal door bemiddeling van HOGAR geplaatste kinderen steeg dankzij
het resultaat over 2001 van 794 naar 863.

Dat een nieuw record uitbleef is louter toe te schrijven aan de stagnatie die de in Colombia

werkzame beédigd vertaalster medio 2001 plots liet ontstaan. De doorstroming van dossiers

van de bij HOGAR ingeschreven families naar het Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

(de kinderbescherming in Colombia, met wie onze organisatie samenwerkt op gebied van

adoptie) stokte daardoor. (Zie verder onder hoofdstuk “Vertaalsters in Colombia”).
En omdat het aantal adoptievoorstellen de verwachtingen in positieve zin overschreed,

droogde de voorraad HOGAR-dossiers bij het ICBF snel op. Het gevolg daarvan was dat een

aantal verzoeken van het ICBF om families voor te dragen voor met name een aantal special
need kinderen niet of met flinke vertraging kon worden ingewilligd. Die ontwikkeling heeft

het uiteindelijk resultaat nadelig beinvloed.

De in 2000 gesignaleerde verkorting van de proceduretijd in Colombia, zette zich ook in 2001

voort. Aan de hand van de dossiernummers (codigo’s) kon duidelijk worden afgelezen dat het

ICBF nog steeds geconfronteerd werd met een daling van het aantal buitenlandse verzoeken

om toestemming voor adoptie. Vooral vanuit Europese landen zijn ook in 2001 aanzienlijk
minder aanvragen ingediend. Dat lijkt met name veroorzaakt door ruimere adoptiemogelijkhe-
den in China en Rusland.

Maar ook Amerika (VS) droeg in belangrijke mate bij een de daling van het aantal buitenland-

se adoptieverzoeken. De oorzaak ligt in de kennelijke weigering van Amerika om het

Internationaal Adoptieverdrag te ratificeren en implementeren in nationale wetgeving. En

Colombia hecht er juist aan om vooral samen te werken met landen die dit verdrag hebben

bekrachtigd en vertaald in de eigen wetgeving.

Een van de doelstellingen van de stichting HOGAR is om ook moeilijk plaatsbare kinderen te

laten adopteren. Het gaat -meer specifick- om kinderen met een niet progressieve c.q.

operabele medische problematiek, oudere kinderen of groepjes van 3, 4 of meer broertjes en

zusjes. Die inzet voor special need kinderen is geen loze belofte. De cijfers illustreren dat.

In 2000 werden 27 moeilijk plaatsbare kinderen geholpen aan een plekje in een Nederlands

gezin. Ter illustratie: totaal werden 73 kinderen geplaatst. In 2001 werden 23 moeilijk

plaatsbare kinderen geholpen, op een totaal van 69 kinderen.
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Lukte het dus net niet om een nieuw record te vestigen met het aantal geplaatste kinderen, ten

aanzien van het aantal ingeschreven families dat in 2001 werd geholpen kwam dat record er

wel. Totaal werd voor 64 families de adoptieprocedure voltooid. Niet eerder zagen in een jaar

tijd zoveel families hun adoptiewens in vervulling gaan. Ter vergelijking: in 2000 betrofhet 58

families, in 1999 ging het om 41 families, in 1998 waren het 32 families en in 1997 werden 26

families geholpen.

Ten aanzien van de adoptie van meerlingen trad overigens een sterke daling op. In 2001

werden slechts drie siblings en een tribling geplaatst. Dat is aanzienlijk minder dan het

voorgaande jaar, want toen werden 6 siblings, 3 triblings en 1 viertal geplaatst. In 1999

bedroegen die aantallen respectievelijk 2, 3 en 0 en dat was ook het geval in 1998.

In Nederland is een steeds grotere vraag naar jonge siblings (2 kinderen tussen 0 en 36

manden). Vooral economische motieven (kosten) spelen daarbij een doorslaggevende rol. Veel

adoptief ouders hopen op die manier slechts eenmalig een reis te hoeven ondernemen. Hun

adoptiewens is in Colombia echter niet of nauwelijks te vervullen. Het aanbod van zeer jonge

siblings is nihil, onder meer als gevolg van toenemende adoptie vanuit Colombia zelf. De

stichting HOGAR vindt dat laatste overigens een verheugende ontwikkeling.

2.2 Verdeling naar leeftijd en geslacht
De cijfers uit de afgelopen vijfjaren maken duidelijk dat de stichting HOGAR, bijna een kwart

eeuw geleden toch vooral opgericht om ook oudere en daardoor minder kansrijke kinderen

een plekje in een warm gezin en daardoor een toekomst met perspectief te bieden, langzamer-
hand steeds meer jongere kinderen (0-3 jaar) plaatst. Dit blijkt uit de volgende cijfers betref-

fende de verdeling naar leeftijdsgroepen:

Leeftijd Aantal 2001 Aantal 2000 = Aantal 1999 = Aantal 1998 — Aantal 1997

0-1: 18 kinderen 12 kinderen 12 kinderen 7 kinderen 7 kinderen

1-2: 32 kinderen 25 kinderen 14kinderen 10 kinderen 8 kinderen

2-3: 11 kinderen 20 kinderen 9 kinderen 9 kinderen 4 kinderen

3-4: 4 kinderen 7 kinderen 7 kinderen 6 kinderen 4 kinderen

4-5: 2 kinderen 4 kinderen 2 kinderen 4 kinderen 0 kinderen

5-6: 0 kinderen 5 kinderen 2 kinderen 3 kinderen 5 kinderen

6 en ouder: 2 kinderen 0 kinderen 3 kinderen 1 kind 1 kind

Was in 2000 duidelijk sprake van een unieke sterke stijging van het aantal geadopteerde
meisjes (vrijwel gelijk aan het aantal geadopteerde jongens), in het verslagjaar sloeg de balans

weer ten volle naar de jongens door. Het aantal geadopteerde meisjes daalde sterk, naar 26,
zoals blijkt uit het volgende overzicht.
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