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2.6 Vertalers

a) Colombia

De medio 2001 door het bestuur genomen [SO-beheersmaatregel tot uitbreiding van de

vertaalcapaciteit in Colombia heeft in het verslagjaar zeker mede een positieve invloed gehad

op de bereikte bemiddelingsresultaten. De enorme groei in het aantal ingeschreven adoptiefa-
milies zette zich in 2002 onverminderd voort en leidde er automatisch toe dat wederom veel

meer adoptiedossiers werden opgestuurd naar Colombia.

Het verwerken daarvan door de twee officieel beédigde vertaalsters 5.1.2e

[5.1.2e][ 5.1.2e | heeft echter volstrekt niet tot problemen geleid. Integendeel, alle opgestuur-

de dossiers zijn ruim binnen de door HOGAR als wenselijk beschouwde periode bij het ICBF

ingediend. De voorraad dossiers van HOGAR-families bij het ICBF nam daardoor weer

zienderogen in omvang toe en dat had weer een stimulerend effect op het aantal adopties.

Het is verheugend te kunnen vaststellen dat de doorstroming van dossiers weer soepel

verloopt. Immers, snelle vertaling en inlevering van dossiers zijn cruciaal voor de continuiteit

van het adoptiewerk van Stichting HOGAR in Colombia. De viotte gang van zaken bevestigt
in elk geval nog eens de juistheid van de ingreep van het bestuur, als uitvloeisel van de

procedures, zoals vastgelegd in het /SO-kwaliteitsbeleid.

Overigens hanteert de stichting als beleidsuitgangspunt dat 5.1.2e in Colombia de

eerste vertaalster is en blijft. Zij heeft dan ook geen nadelige gevolgen ondervonden van de

uitbreiding van de vertaalcapaciteit, zo illustreren de cijfers. Waarbij nog wel aangetekend
moet worden dat |5.1.2e||__5.1.2e_|pas sedert medio 2001 als vertaalster is aangetrokken.

Totaal aantal dossiers naar Colombia | 5.1.2¢ | 5.1.2e|| 5126

2002: 99 dossiers 65 34

2001: 78 dossiers 61 17

2000: 55 dossiers

1999: 57 dossiers

1998: 37 dossiers

1997: 33 dossiers

b) Nederland

Het uitstekende bemiddelingsresultaat over 2002 is mede ook te danken aan de tomeloze inzet

van | 5.1.26 [De snelheid waarmee hij al vele jaren achtereen adoptievoorstellen
vertaalt (doorgaans binnen 24 uur) verdient aller waardering. Het draagt zonder meer bij aan

een ook in Nederland snelle afronding van de beslissende fase in het bemiddelingsproces.
Het leeuwendeel van de vertalingen komt voor zijn rekening. Daarnaast maakt de stichting

gebruik van vertaalbureau P sa26_ | in geval van een buitengewoon groot aanbod van

adoptievoorstellen en bij vervanging vanwege vakantie. Ook over de kwaliteit van de dienst-

verlening door| 51.2e fis de stichting buitengewoon tevreden.
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3. Verdragsadopties
Sinds medio 1999 worden adopties in Colombia uitgevoerd conform de bepalingen van het

Internationaal Adoptieverdrag. Voor de ouders heeft dat als groot voordeel dat het adoptie-
kind meteen de Nederlandse nationaliteit verkrijgt, omdat het Colombiaanse adoptievonnis
automatisch erkend wordt door Nederland.

Het verstrekken van de benodigde documenten over en weer door de Centrale Autoriteiten

van Nederland en Colombia en de Nederlandse ambassade in Bogota verliep in het verslagjaar,
een enkele uitzondering buiten beschouwing gelaten, vrij soepel. Maar sinds eind 2002 is de

situatie significant verslechterd. Bij het ICBF is slechts 1 (een) functionaris bevoegd tot het

ondertekenen van “Certificate of Confirmity” en dat leidt bij afwezigheid regelmatig tot grote

problemen in de tijdige afgifte van dit zeer belangrijke, in feite onmisbare document.

Zonder dit document kan de Nederlandse ambassade ten behoeve van het geadopteerde kind

geen Nederlands identiteitsdocument (een noodpaspoort, conform de Paspoortwet) verstrek-

ken. De consequentie is dat de adoptieouders en hun geadopteerde kind hetzij langer in

Colombia moeten blijven in afwachting van het betreffende Colombiaanse document, hetzij op

tijd naar Nederland terugkeren dankzij een Schengen-visum in het Colombiaanse paspoort van

het adoptiekind maar dan weer op problemen stuiten bij inschrijving van het kind als Nederlan-

der in de Gemeentelijke Basis Administratie en het verkrijgen van een Nederlands paspoort..

De stichting HOGAR zal dit alles aankaarten bij het ICBF en op de Nederlandse ambassade

tijdens het werkbezoek 2003 van secretaris en voorzitter, dit gelet op de procedures zoals

vastgelegd in het /SO-kwaliteitsbeleid. Er moet snel een oplossing worden gevonden voor

deze problematiek.

4. Visumregeling
Ook in het verslagjaar bleek de eerder door de Colombiaanse overheid ingevoerde verplichte

visumregeling voor adoptieouders een ernstig knelpunt. De voorwaarden voor het verkrijgen
van het visum werden diverse keren gewijzigd en bovendien bleken de twee Colombiaanse

consulaten (in Amsterdam en Den Haag) ook niet altijd op de zelfde beleidslijn te zitten.

Werkelijk uit den boze is het tarief dat de Colombiaanse consulaten hanteren. Per visum moest

eind 2002 een bedrag van 175 euro worden betaald. Ter vergelijking: een visum voor

Nederland kost op de ambassade in Bogota 40 euro...

Secretaris en voorzitter van Stichting HOGAR hebben tijdens hun werkbezoek 2002 aan

Colombia in een onderhoud met de Colombiaanse staatssecretaris van Buitenlandse Zaken in

Bogota met klem gepleit voor afschaffing van de visumverplichting voor adoptieouders.
Volgens hen biedt het van toepassing zijnde Internationaal Adoptieverdrag voldoende

waarborgen tot het voorkomen van corruptie en illegale praktijken bij interlandelijke adoptie.

De staatssecretaris zegde een nader onderzoek toe. Eind 2002 had de stichting echter nog

geen verdere reactie ontvangen. De visumverplichting blijft derhalve onverkort een aandachts-

punt voor het bestuur van HOGAR.
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DE NIEUWE SCHOOL IN URANIA, GESCHILDERD IN DE NEDERLANDSE

KLEUREN, IS EEN ABSOLUUT PRONKJUWEEL UIT DE PROJECTHULP
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5. Nazorg
Het is duidelijk dat door het structureel plaatsen van aanzienlijk meer kinderen in drie

achtereenvolgende jaren (2002, 2001 en 2000), ook het werk voor de contactpersonen nazorg

van de stichting HOGAR aanzienlijk is verzwaard. Er moeten immers veel meer nazorgrap-

portjes worden geschreven over de geadopteerde kinderen. En al die rapportjes moeten

bovendien ook nog eens vertaald worden en tenslotte gedistribueerd onder het ICBF (landelijk
en regionaal).

uitvoeren en met het oog op het aangekondigde vertrek van nazorgcoérdinator
medio 2003, zijn in de loop van 2002 conform het /SO-kwaliteitsbeleid enkele beheersmaatre-

gelen genomen. Allereerst is in de tweede helft van het verslagjaar de codrdinatie van de

nazorg overgedragen aan een medewerkster, die al enige jaren deel uit maakt van de nazorg-

groep. Zij zal overigens haar werkzaamheden als nazorgmedewerkster continueren, Voorts is

de nazorggroep versterkt met een nieuwe medewerkster.

Om het in omvang sterk toegenomen nazorgwerk kwalitatief verantwoord te kunnen blijven

wiz |

Het nazorgwerk vereist overigens heel veel toewijding, geduld, tact en soms ook overredings-
kracht van de betrokken contactpersonen. Lang niet elke familie is zich bewust van belang en

noodzaak van medewerking aan de nazorgprocedure, ook al hebben ze zich daartoe juridisch
verplicht. Elke familie die via de stichting HOGAR heeft geadopteerd, is verplicht totaal vier

drie-maandelijkse nazorgrapporten aan te leveren. Bij niet of moeizaam naleven van die

verplichting kunnen onverbiddelijk sancties worden getroffen.

Het bestuur van Stichting HOGAR heeft in 2002 besloten om notoire dwarsliggers met

juridische middelen keihard aan te pakken. De nazorgcodrdinator zal, indien daartoe aanleiding
is, in overleg treden met het bestuur. Het is triest dat tot zulke ingrijpende maatregelen
besloten moet worden, maar het past kennelijk in het maatschappelijk beeld van individualise-

ring en verzakelijking. De maatregel komt boven op een besluit uit 2001 om families, die niet

of uiterst moeizaam meewerken aan de nazorgprocedure, niet langer in te schrijven voor een

vervolgadoptie. Stichting HOGAR ziet daarop toe bij de intake.

Belangrijk nazorg-aspect is verder dat de betreffende contactpersonen tijdig probleemsituaties
signaleren, waarop adequaat kan worden ingespeeld. Onder meer door verwijzing naar ouders

die soortgelijke problemen hebben meegemaakt of naar hulpverlenende instanties, Het is alleen

triest te moeten constateren dat als gevolg van het beleid van achtereenvolgende kabinetten

steeds minder geld beschikbaar komt voor professionele adoptichulpverlening. De lange
wachttijden bij diverse instellingen spreken boekdelen. De stichting HOGAR vindt dat een

zorgwekkende situatie.

Uit wetenschappelijk onderzoek naar interlandelijke adoptie blijkt inmiddels volop dat goede
nazorg begint bij goede voorzorg. Vandaar dat HOGAR zich uit preventieve overwegingen
ervoor inzet om gezinnen, die bijvoorbeeld 2 of 3 kinderen tegelijk opnemen, meteen na

terugkeer in Nederland gedurende een bepaalde periode te laten begeleiden met Video

Interactie Begeleiding (VIB).
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Soms wordt dat ook vanwege de Centrale Autoriteit als nadrukkelijke voorwaarde gesteld
voor het goedkeuren van een voorstel voor adoptie van meerlingen vanuit Colombia. Maar

dan moet die zelfde overheid daartoe ook de instrumenten aanbieden. En op dat punt laat zij
het flink afweten. Het budget is volstrekt ontoereikend. Het uitblijven van voldoende financiéle

middelen heeft er inmiddels toe geleid, dat bij de VIB alsmede andere hulpverleningsorganisa-
ties in 2002 de al lange wachtlijsten verder zijn toegenomen. Daardoor moeten adoptiefamilies
onaanvaardbaar lang wachten op (soms door Justitie zelf voorgeschreven) ondersteuning.

De inspanning die de nazorg-contactpersonen zich getroosten, blijft overigens niet onopge-

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

Colombiaanse adoptiewet opgenomen verplichting tot nazorgrapportage over de leefsituatie

van geadopteerde Colombiaanse kinderen, wordt alom door het ICBF geprezen.

Volgens het ICBF Sede Nacional staat de stichting HOGAR wat betreft die rapportage
onverminderd met stip op kop in de ranglijst van totaal 120 buitenlandse bemiddelings-

organisaties waarmee het [CBF samenwerkt. Ook op dit onderdeel levert de stichting HOGAR

dus kwaliteitswerk.

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

diverse adoptiehulpverleningsinstellingen. Ze hebben ook in 2002 thema-bijeenkomsten (onder
meer van de WAN) bijgewoond. Bovendien werd onder hen voorlichtingsmateriaal en

wetenschappelijke literatuur over bepaalde nazorgaspecten gedistribueerd.

Steeds meer geadopteerde kinderen doen een beroep op het secretariaat van de stichting
HOGAR om hulp te bieden bij het zoeken naar biologische ouders of andere familieleden in

het geboorteland Colombia. Voor het beantwoorden van die roots-vragen worden zij in

contact gebracht met de in Bogota gevestigde Sociedad Raices. Die wordt geleid door

5.1.2e Jooit zelf vanuit Colombia geadopteerd en in 2001 teruggekeerd naar haar

geboorteland.

Zij heeft daar een uitgebreid netwerk opgebouwd, dat gespecialiseerd is in het behandelen van

rootsvragen. In het verslagjaar heeft de stichting HOGAR een aantal mensen naar haar

doorverwezen. In hoeverre dit in 2002 daadwerkelijk resultaat heeft opgeleverd, is niet

bekend. Voor alle duidelijkheid: | 5.1.2e |maakt geen deel uit van vrijwilligersstichting
HOGAR en vraagt voor haar werkzaamheden een (alleszins betaalbare) vergoeding.
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buiten verzoek
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buiten verzoek
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buiten verzoek
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buiten verzoek
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5.1.2

GRAAIEN IN STINKENDE VUILNIS, OP ZOEK NAAR IETS

OM IN HET LEVENSONDERHOUD TE VOORZIEN.

STICHTING HOGAR WIL KINDEREN EEN ANDERE, SCHONERE

TOEKOMST BIEDEN. DAAROM BOUWEN WE SCHOLEN.

WANT ZONDER KENNIS VAART NIEMAND WEL.
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buiten verzoek
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buiten verzoek

Tenslotte nog enige cijfers over de in 2002 op het secretariaat verrichte werkzaamheden.

Hierbij moet nog worden aangetekend dat het aantal gepleegde telefoongesprekken niet is

geregistreerd.

Aantal verstuurde brieven/faxen naar het ICBF:

1997: 93 brieven

1998: 133 brieven

1999: 159 brieven

2000: 169 brieven

2001: 175 brieven

2002: 209 brieven

Aantal DHL-zendingen naar vertaalsters in 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)
2001: 32 zendingen
2002: 37 zendingen + 1 x zending mee met secretaris en 1 x zending mee met [5.1.2e |[__51.2e

Noot: per zending zijn gemiddeld meer dossiers weggestuurd dan in voorgaandejaren

buiten verzoek
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buiten verzoek

0277



ADOPTIE STICHTING

FUNDACION DE ADOPCIONES
Pagina 24

buiten verzoek

0278



ADOPTIE STICHTING

FUNDACION DE ADOPCIONES
Pagina 25

14. Slotwoord

Uiteraard zijn na de nieuwe records van 2002 de verwachtingen voor het jaar 2003 hoog

gespannen. Want ondanks de afgekondigde tijdelijke beperking op de inschrijving ligt er bij het

ICBF in Colombia nog een stuwmeer aan adoptie dossiers. Ultimo december 2002 zijn al weer

heel wat kinderen voorgesteld en is een aantal families verwezen naar regionale ICBF-

kantoren. Als de vlotte gang van zaken in 2002 ook volgend jaar wordt gecontinueerd, dan is

enig optimisme over het uiteindelijk resultaat gerechtvaardigd. Maar een prognose biijfi
desondanks riskant. Bij adoptie zijn immers diverse partijen betrokken. Plaatsing van 75

adoptiekinderen over 2003 lijkt echter realistisch. Het aantal inschrijvingen daarentegen zou

wel eens iets lager kunnen uitvallen dan in het verslagjaar.

buiten verzoek

Egmond-Binnen, 24 juni 2003

buiten verzoek
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Jaarverslag 2003

Stichting HOGAR

Secretariaat: Verdronkenoord 65, 1811 BC Alkmaar

Tel.: (31) (0) 72 — 5159711; Fax: (31) (0) 72 520644
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2003 het jubilieumjaar voor HOGAR

De adoptiestichting bestaat al 25 jaar en is al die tijd actief geweest hoofdzakelijk in

Colombia.

buiten verzoek

Het inwerken van de nieuwe medewerkers, de grote groei aanvragen en de aanpassingen en

reorganisatie in Colombia hebben geleid tot een stop in Nederland zowel als in Colombia.

Vooral de stop op de toewijzingen vanuit Colombia heeft van 2003 voor HOGAR een heel

spannend jaar gemaakt met ondanks alles nog steeds adembenemende resultaten:

Toch nog 84 adoptiekinderen die hier in Nederland hun plekje hebben gevonden en toch nog
65 nieuwe inschrijvingen en 77 gezinnen die hun adoptieprocedure dit jaar konden afronden.

1. Algemeen

De organisatie van HOGAR heeft drastische veranderingen ondergaan. Voor het inwerken

van de nieuwe vrijwilligers en het verhuizen van de benodigde administratieve middelen naar

de diverse huisadressen van waaruit gewerkt wordt, heeft geleid tot een stop op de

inschrijvingen. Alleen de gezinnen die voor een vervolgprocedure voor bemiddeling via

HOGAR kozen werden ingeschreven.

Alles heeft zijn positieve kanten en ook zijn negatieve kanten zo ook deze maatregel. De in

Nederland noodzakelijke beperkende maatregel maakte het werk voor de vertegenwoordigster
in Colombia wat moeilijker. Doordat gezinnen voor een kindje, één jaar jonger dan het

jongste kind in het gezin, in aanmerking kwamen waren er niet zoveel families voor broertjes
en zusjes die samen geadopteerd zouden kunnen worden.

buiten verzoek

De ISO certificering werd gecontroleerd op het nieuwe adres en de ingevoerde veranderingen
waren allen conform de norm doorgevoerd. HOGAR heeft weliswaar een nieuw team maar

werkt nog steeds als een geoliede machine. Ook het nieuwe team heeft goede contacten met
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de Centrale Adoptieautoriteit in Nederland. Tijdens het volgende bezoek aan het ICBF in

Colombia zal blijken of dit nieuwe HOGAR ook daar wordt gewaardeerd.

De gemiddelde wachttijd is in 2003 opgelopen van 6 maanden tot ongeveer een jaar. Ook bij
het ICBF hebben er in 2003 veel veranderingen plaatsgevonden. In juni 2003 trad er een

nieuwe sub-directora intervenciones directas in dienst namelijk 5.1.2e |

| 5.1.2e | Tevens begon het ICBF aan een reeks reorganisaties. Hetgeen een totale

toewijzingsstop van ca 3 maanden tot gevolg had.

buiten verzoek
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buiten verzoek

2. Kanaal Colombia

2.1 Bemiddelingsresultaat

In totaal kwamen er 84 kinderen in 2003 aan in Nederland. Door de toewijzingsstop van 3

maanden in verband met de reorganisatie bij het ICBF, is het record van 90 kinderen in 2002

niet geévenaard.

Als je rekening houdt met de toewijzingsstop is er nog steeds een groei merkbaar. In 2003 is

het 1000*° adoptiekind via bemiddeling door HOGAR naar Nederland gehaald. Toen het jaar
eindigde was het totaal aantal adoptiekinderen dat via HOGAR naar Nederland kwam

gestegen 1041 kinderen. (Zie verder onder hoofdstuk 2.2 “Verdeling naar categorie”.)

Het aantal inschrijvingen is in 2003 sterk beinvloed door de beperkende
inschrijvingsmaatregel waartoe het bestuur van HOGAR besloten had. In totaal werden er 65

gezinnen ingeschreven. Dit zal in 2004 aanmerkelijk hoger worden daar er na de stop een

ware run op de inschrijving bij HOGAR merkbaar was. Deze trend zit zich onverminderd

voort en zal merkbaar zijn in 2004. (Zie verder onder hoofdstuk 2.3 “inschrijvingen”’.)

Ondanks alles is er in het jubileumjaar 2003 toch nog een record bereikt. De bemiddeling
voor 77 families werd in 2003 afgerond. Het hoogste aantal was in 2002 namelijk 75 families.

In de jaren daaraan voorafgaand waren dat er aanmerkelijk minder. De opgaande lijn werd in

het verslagjaar 2003 gehandhaafd ondanks de stop op de toewijzingen in Colombia en de

beperkende inschrijvingsmaatregel bij HOGAR in Nederland.

2003: 77 afgeronde procedures
2002: 75 afgeronde procedures
2001: 64 afgeronde procedures
2000: 58 afgeronde procedures
1999: 41 afgeronde procedures
1998: 32 afgeronde procedures

Nog steeds wordt de stichting HOGAR veelvuldig benaderd voor de plaatsing van de

zogeheten special need kinderen. Ook dit jaar is HOGAR er vaak in geslaagd om families

voor te dragen voor moeilijkplaatsbare kinderen.

De voorstellen worden bij HOGAR met grote zorg beoordeeld omdat de kinderen

daadwerkelijk in een gezin moeten kunnen opgroeien. Twee contactpersonen overleggen met

het secretariaat naar aanleiding van de informatie die door het ICBF in Colombia verstrekt

wordt. De trend van 2002 is in het jaar 2003 ongewijzigd gebleven met in acht name van de

stop op de toewijzingen van het ICBF. Zie onderstaande verdeling en vergelijking van 2003

met voorgaande jaren.
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Aantal aandeel in totaal aantal adopties

2003: 36 42.8%

2002: 41 455%
2001: 23 31,8%

2000: 27 37,0%

Wachtperiode:

De wachtperiode is de tijd die verstrijkt tussen het inleveren van het dossier door de eerste

vertaalster in Colombia en de datum waarop de procedure daadwerkelijk is afgerond.
Opvallend is dat de wachttijd in 2003 in tegenstelling tot 2002 niet verder is teruggelopen
maar weer is verlengd naar een periode van 8 tot 12 maanden. Indien het een special need

kindje betrof, kon de wachttijd wel eens verkort worden tot 6 maanden. De verwachting voor

2004 is niet positief. Het ICBF in Colombia heeft erg veel te maken met reorganisaties en die

zijn in het land zelf natuurlijk moeizaam door te voeren.

De contactpersonen van HOGAR raden de mensen aan rekening te houden met een wachttijd
van 1,5 jaar. Er wordt op het internet druk gecommuniceerd over deze periode. Helaas merken

de contactpersonen keer op keer dat mensen teleurgesteld zijn als ze daadwerkelijk langer dan
6 maanden moeten wachten.

In vergelijking tot andere bemiddelaars die in Colombia actief zijn moet echter worden

opgemerkt dat HOGAR nog steeds de kortste wachttijd heeft. Gedurende het verslagjaar geeft
het ICBF in haar toestemmingsbrieven aan te werken met de dossiers die in 2001 zijn
ingediend.
(Zie verder onder hoofdstuk 2.4, “samenwerking met ICBF’”.)

2.2. +Verdeling van kinderen naar categorie

Bij de indeling naar leeftijden is de stichting HOGAR uitgegaan van jaarcriteria, 0-1 jaar staat

gelijk aan 0-12 maanden, 1-2 jaar aan 12-24 maanden enzovoort.

Gedurende het afgelopen jaar is te zien dat het aantal kinderen tussen de 2 en 3 jaar groeit. De

leeftijd van de kinderen die door bemiddeling van HOGAR naar Nederland komen zijn dus

klein met een verschuiving naar de genoemde groep peuters. Naar verwachting zal deze trend

in 2004 doorzetten.

Leeftijd: 2003 2002 2001 2000 1999 1998

0-1: 11 21 18 12 12 7

1-2: 21 28 32 25 14 10

2-3 : 29 14 11 20 9 9

3-4: 15 15 4 7 7 6

4-5: 5 7 2 4 2 4

5-6: 2 3 0 5 2 3

6 en ouder: 1 2 2 0 3 1

5
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In de 2001 en 2002 werden er aanmerkelijk meer jongens geadopteerd. Opvallend is dat in het

verslagjaar 2003 de aantallen jongens en meisjes exact gelijk zijn.

Jaar: jongens meisjes
2003 42 42

2002 52 38

2001 43 26

2000 37 36

1999 29 20

1998 27 13

Ten aanzien van de adoptie van broertjes en zusjes tegelijkertijd zijn de aantallen vrijwel
gelijk gebleven.

Verdeling in meerlingen

Jaar: siblings triblings vierlingen

2003 6 2 I

2002 5 5 0

2001 3 1 0

2000 6 3 1

1999 2 3 0

1998 2 3 0

2.3 Inschrijvingen.

Gedurende het verslagjaar is de inschrijving verhuisd. Er is een “intake” telefoon- en

faxnummer geintroduceerd. Tevens is er een nieuw adoptiegezin bereid gevonden om deze

taak op zich te nemen. Om de nieuwe vrijwilligers te kunnen inwerken heeft het bestuur van

HOGAR in 2003 besloten een beperkende maatregel af te kondigen. Tot juni werden er alleen

families ingeschreven die al een procedure via de bemiddeling van HOGAR hadden afgerond.

Toen de maatregel werd ingetrokken merkten de nieuwe medewerkers hoe populair HOGAR

bij aspirant-adoptieouders was en is. Tevens was het merkbaar dat er vooral echtparen werden

ingeschreven waarvan één of beide partners ouder waren dan 42 jaar. Zij komen dan in

aanmerking voor adoptie van een kind dat moeilijk plaatsbaar is derhalve een kind van 2 jaar
en ouder. Deze categorie adopticouders heeft een aangepaste beginseltoestemming.

Verdeling naar aantal inschrijvingen:

Jaar: inschrijvingen:

2003 65

2002 107

2001 76

2000 66

1999 61

1998 38
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Er zijn twee hele praktische redenen hiervoor. Ten eerste werkt HOGAR niet met een eigen
wachtlijst. De aspirant adoptieouders staan op de wachtlijst van het ICBF in Colombia. Dat

scheelt procedure tijd. Tevens betalen de adoptieouders maar een paar vaste kosten via

HOGAR. De reis en procedure wordt door de ouders zelf ter plekke afgerekend.

Ondanks de beperkende maatregel en door de toewijzingsstop in Colombia, stonden er ultimo

2003 nog 73 ouderparen op de wachtlijst. In vergelijking tot voorgaande jaren toch nog een

behoorlijk aantal.

Aantal wachtende families per jaar.

Jaar: omvang wachtlijst:

Eind van 2003 73

Eind van 2002 86

Eind van 2001 46

Eind van 2000 52

Eind van 1999 61

Eind van 1998 35

2.4  Samenwerking met ICBF

Er is nog steeds sprake van een goede samenwerking met het ICBF in Colombia. Zowel met

het hoofdkantoor als ook met de regionale kantoren. Steeds is merkbaar dat HOGAR om een

aantal duidelijke redenen gewaardeerd wordt.

In geval van een special need voorstel wordt adequaat en snel gereageerd. Het ICBF geeft bij
een voorstel de vergunninghouder twee maanden de tijd om een voorstel te bestuderen.

HOGAR geeft over het algemeen binnen deze twee maanden antwoord.

Nog steeds worden de nazorgrapporten secuur opgestuurd naar het ICBF. Aangezien dit het

enige aanknopingspunt is voor de regionale kantoren om een idee te hebben van hoe het gaat
daar in dat verre Nederland wordt dat zeer gewaardeerd.

De families die adopteren gaan goed voorbereid op reis. Het adoptiekind is altijd zichtbaar

welkom en gewenst.

Desalniettemin is het in september gebeurd dat een adoptiekind werd teruggegeven aan het

ICBF. Het zelfde kind is geplaatst bij een ander gezin via HOGAR en maakt het nu goed. De

afhandeling in Nederland is bij het betrokken regiokantoor toegelicht. De defensora van het

betreffende regiokantoor ging akkoord met de afspraken die HOGAR met deze adoptieouders
had gemaakt.

Wel is het sterk merkbaar dat er reorganisaties worden doorgevoerd bij het ICBF. Mevrouw

| 5.1.2e lis in juli aangetreden als Sub-Directora Intervenciones

Directas. Daarmee waren de problemen opgelost rond de confirmity’s, waar in 2002 en begin
2003 sprake van was| 5.1.2e |zijn bezig met een

aantal grote veranderingen binnen de organisatie van het ICBF op het hoofdkantoor en
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landelijk bi de regionale kantoren. Dit heeft geleid tot een stop op de toewijzingen van ca 2

maanden aan het eind van 2003.

De veranderingen hebben gevolgen voor de samenstelling van het dossier door aspirant-
adoptieouders.

- De drie begeleidende brieven komen te vervallen.
- Het echtscheidingsconvenant hoeft niet meer te worden meegestuurd.
- Er wordt meer waarde gehecht aan het gezinsrapport.

Het ICBF heeft bekend gemaakt middels een brief aan vergunninghouder en de Centrale

Adoptie autoriteit in Nederland dat de procedure wordt gewijzigd en de eisen ten aanzien van

het gezinsrapport worden aangescherpt. HOGAR beantwoordt deze brief en legt daarin uit dat

de vergunninghouder geen invloed heeft op het gezinsrapport. Op het antwoord van HOGAR

wordt helaas niet gereageerd en de secretaris zal dit tijidens een volgend bezoek aan het

hoofdkantoor ter sprake brengen.

Tevens streeft het ICBF nog steeds naar een zo actueel mogelijk dossier van het kind met de

volgende rapportage
- sociaal rapport
- medisch rapport met vaccinatieoverzicht
- psychologische informatie
- afstandsverklaring, verklaring van verlatenheid
- aids- en hepatitis B test

- voedingsrapport
- geboorteakte.

Daarbij moet worden opgemerkt dat bij een voorstel, de regio Antioquia met kantoor te

Medellin de meest complete rapportage levert.

Zoals al eerder aangegeven hecht mevrouw| 5.1.2e veel waarde aan de

uniformsering van processen bij het hoofdkantoor en de regionale kantoren. Dat blijkt uit de

waarde die zij hecht aan de ISO certificering en de waardering die zij uit voor het feit dat

HOGAR ISO gecertificeerd is.

Eén merkbare verandering is dat de wachtlijsten van het ICBF worden samengevoegd tot één

wachtlijst waar iedereen op staat en waarop de Colombiaanse gezinnen voorrang krijgen.

De verwachting voor 2004 is dat de reorganisatie van het ICBF nadelige gevolgen zal hebben

voor de wachttijd van de families die op de wachtlijst van het ICBF staan.

Tijdens een gesprek van de secretaris met mevrouw| 5.1.2e  __—|(dan nog niet in

functie), worden de leeftijdscriteria aan de orde gesteld. Naar aanleiding van een brief d.d. 20

november 2002 waarin de in maart 2001 gemaakte afspraken eenzijdig terzijde werden

geschoven, werden de leeftijden als volgt geinterpreteerd; een kind van 0-1 jaar was nu weer

een kind van 0-23 maanden en een kind van 1-2 jaar een kind van 12 — 35 maanden enz. Dit is

een internationaal verwerpelijke redenering.

Tevens geeft| 5.1.2e toe dat deze redenering verwerpelijk is en zegt dat

ook voor haar een kind van 0-1 jaar gelijk staat aan 0-12 maanden. Zij laat weten dat het

ICBF het gehele systeem van leeftijdscriteria zal herzien.
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Het ICBF zit met heel veel oudere adoptiekinderen, vanaf 6 jaar §.1.2€ |
il dan ook met name meer adopties van deze oudere kinderen. Helaas laat de

Nederlandse wetgeving dit niet toe. Alleen bij uitzondering worden oudere kinderen

geadopteerd als ze meegaan met broertjes ofzusjes die jonger zijn dan 6 jaar. Ook zijn er veel

siblings deze kinderen zijn ook ouder dan6 jaar. Jonge siblings (0-36 maanden) zijn er

nauwelijks, inschrijving hiervoor is dan ook af te raden.

Afwijzen;

De vertegenwoordigster van HOGAR in Colombia heeft van het ICBF de bevoegdheid
gekregen om niet passende voorstellen direct te mogen afwijzen. De briefvan het Ministerie

van Justitie, waarin wordt uitgelegd dat HOGAR als vergunninghouder bevoegd is direct af te

wijzen wordt later geschreven en pas in juni verstuurd. Het gaat hier om voorstellen die niet

conform de adoptiewens van de aspirant-adoptieouders zijn.

Er was en is nog steeds een meningsverschil tussen het ICBF en HOGAR met betrekking tot

een “gezond kind”. Zodra een kind door een arts gezond is verklaard is dit naar de mening
van het ICBF een ‘gezond kind’ terwijl ze dat in de optiek van HOGAR niet zijn omdat ze

allerlei fysiecke of andere medische afwijkingen hebben. Als voorbeeld wordt door HOGAR

aangevoerd kinderen met een klompvoet, open gehemelte met hazenlip, paardenvoet,
orthopedische afwijking, niet adequate motorische ontwikkeling, watergezwellen in frontale

hersenpan, alsmede kinderen met spraakproblemen, gehoorproblemen of kinderen die

fysiotherapeutische behandeling nodig hebben. Dit zijn special need kinderen en moeten

worden voorgesteld aan aspirant-adoptieouders die zich bereid hebben verklaard een kind met

een medisch probleem en/of medische achtergrond te accepteren. Als een kind wordt

afgewezen probeert HOGAR altijd een andere familie voor te stellen.

Als gevolg van de automatisering van het ICBF is de solicitud en eind 2003 geautomatiseerd.
Deze is te vinden op de website van het ICBF. HOGAR zal daar in 2004 mee gaan werken.

Aangezien de reorganisatie van het ICBF in volle gang is zal dit ongetwijfeld consequenties
hebben voor de wachttijden van de aspirant-adoptieouders en de te voeren adoptieprocedures.

2.5 Vertegenwoordiging van HOGAR in Colombia

Ondanks de stop van een paar maanden kunnen we over 2003 spreken van een uitstekend

bemiddelingsresultaat. Dit is te danken aan de inzet van| 5.1.2€ lde
officiéle vertegenwoordigster van Stichting HOGAR in Colombia. Zij is al meer dan 25 jaar
een onmisbare schakel in de HOGAR-keten. Het feit dat er 84 kinderen konden worden

geplaatst en 77 procedures werden afgerond geeft aan dat Angela heel hard gewerkt heeft.

| 5.1.2e is in Colombia de spin in het web. Haar takenpakket is zeer uitgebreid. Het

allerbelangrijkste deel daarvan is het onderhouden van de relatie met het ICBF. Ze bezoekt

met zekere regelmaat het ICBF Sece Nacional (het hoofdkantoor) in Bogota voor overleg over

adoptiedossiers en onderhoudt de contacten met de adoptieafdelingen van de regionale ICBF-
kantoren. Een belangnijke toevoeging is de bevoegdheid om uit naam van HOGAR direct te

mogen afwijzen indien een voorstel niet conform de adoptiewens van de aspirant-
adoptieouders is.
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Ze heeft tevens een netwerk van medische specialisten in Colombia opgebouwd dat gebruikt
wordt om adoptiekinderen aanvullend medisch te laten onderzoeken, indien dit volgens

|5.1.2eJofHOGAR noodzakelijk dan wel gewenst is.

Voorts regelt zij de juridische bijstand voor de adoptieprocedures in Colombia. Indien

mogelijk treedt ze zelf op als advocaat voor families.(Dit hangt in sterke mate af van

persoonlijke beschikbaarheid en bereikbaarheid van andere steden per vliegtuig vanuit haar

woonplaats Medellin). Daar waar dit niet haalbaar is, doet zij een beroep op andere advocaten

die dan in procureurschap voor haar werken.

Ook heeft ze intensief contact met tolken in het hele land en de officieel beédigde vertaalster

in Bogota, die de vanuit Nederland toegestuurde adoptiepapieren in het Spaans vertalen en

vervolgens bij het ICBF Sede Nacional (hoofdkantoor) inleveren.

Tenslotte coérdineert zij met het oog op de terugreis naar Nederland een aantal afrondende

administratieve handelingen dat in Bogota moet worden verricht (paspoorten, legalisaties

uitreispapieren etc.) Daartoe maakt ze al jaren gebruik van de diensten van[size jin
Bogota. Ook hi heeft zich onmiskenbaar ontpopt tot een belangrijke schakel in de HOGAR —

keten.

buiten verzoek

| 5.1.2e |ziet als coordinator projecthulp in Colombia toe op de besteding van het geld dat

HOGAR jaarlijks uittrekt voor ondersteuning van op kinderen gerichte sociale projecten in

Colombia.| 5.1.2e {teekt heel veel vrije tijd en energie in dit werk, zonder enige vergoeding
voor de kosten die hij maakt.

2.6 Vertalers

a) Colombia

De medio 2001 door het bestuur genomen beslissing tot uitbreiding van de vertaalcapaciteit in

Colombia heeft gedurende het verslagjaar geleid tot verwarring met betrekking tot de

administratie van vertalingen. Met name de vertaling van het gezinsrapport wordt opnieuw bij
het dossier gevoegd als het om een vervolg adoptie gaat. Het is gebleken dat HOGAR gebaat
is bij een centraal punt waar deze informatie wordt opgeslagen zodat het altijd voor iedere

vertaling weer makkelijk opvraagbaar is. De meest voor de hand liggende plaats is dan

natuurlijk het kantoor van de eerste vertaalster.

In het verslagjaar is geen overloop van dossiers bij de eerste vertaalster geconstateerd. Mede

door de beperkende maatregel op de inschrijvingen zijn er niet zoveel dossiers doorgestuurd.

De eerste vertaalster| 5.1.2e heeft alle dossiers binnen de voor HOGAR als

wenselijke beschouwde periode ingediend bij het ICBF. De voorraad dossiers van HOGAR

families bleef uiteindelijk constant. Het aantal ingediende dossiers zal nimmer een

stimulerend effect hebben bij het ICBF daar het ICBF alles op volgorde van het

codigonummer (plaats op de wachtlijst) afhandelt ongeacht hoeveel dossiers dat zijn.
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Ook de vertaalster 5.1.2€ is op volledig vrijwillige basis actief in de projecthulp
zij begeleid een kinderopvang project in Bogota.

Totaal aantal dossiers naar Colombia

2003 72 dossiers

2002 99 dossiers

2001 78 dossiers

2000 55 dossiers

1999 57 dossiers

1998 37 dossiers

b) Nederland

Ook in 2003 zijn er veel dossiers vertaald door onze vertaler| 5.1.2e | Hij toont

ook voor het nieuwe HOGAR een grote inzet. Veelal worden zijn vertalingen binnen een paar

dagen terug ontvangen. Indien nodig kan hij binnen 24 uur een vertaling terugsturen naar het

Secretariaat. Zijn inzet draagt zonder meer bij aan een snelle afhandeling van de beslissende

fase in het bemiddelingsproces in Nederland. Het overgrote deel van de vertalingen is van zijn
hand.

Daarnaast maakt de stichting gebruik van vertaalbureau Mariposa, in geval van een

buitengewoon groot aanbod van adoptievoorstellen en bij vervanging tijdens afwezigheid van

Ook over de kwaliteit van de dienstverlening van Mariposa is de stichting
buitengewoon tevreden.

De nazorgrapportage wordt vertaald door| 5.1.2e Jal sinds jaren is hij tegen gereduceerd tarief

bereid de jaarlijkse nazorgrapporten te vertalen.

3. Verdragsadopties.

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

Internationaal Adoptieverdrag. Voor de ouders heeft dat als groot voordeel dat het

adoptiekind meteen de Nederlandse nationaliteit krijgt omdat het Colombiaanse vonnis

automatisch erkend wordt door Nederland.

Het verstrekken van de benodigde documenten over en weer door de Centrale Autoriteiten

van Nederland en Colombia en de Nederlandse ambassade in Bogota verliep ook in 2003

soepel. De problemen omtrent de ondertekening van het document ‘certificate ofconfirmity’
waren in juli 2003 opgelost.

a Visumregeling

De adoptiestichting HOGAR wordt ook op het Consulaat Generaal van Colombia

gewaardeerd. Dit werd duidelijk toen tijdens de viering van het 25 jarig bestaan van HOGAR
een certificaat werd overhandigd aan de voorzitter, een eervolle erkenning voor de

werkzaamheden van de afgelopen 25 jaar. De door de Colombiaanse overheid ingevoerde
visumregeling voor adoptieouders is van toepassing omdat er een gerechtelijk proces gevoerd
wordt. Adoptie is immers een “rechtszaak” met een vonnis getekend door de rechter. De
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voorwaarden voor het verkrijgen van een visum zijn door het Consulaat Generaal te

Amsterdam duidelijk gesteld. Misverstanden ontstaan door verschillen in afhandeling tussen

de Ambassade van Colombia in Den Haag en het Consulaat Generaal in Amsterdam zijn er

niet meer. Het visum wordt alleen nog maar verstrekt op het Consulaat Generaal in

Amsterdam en kost nog steeds € 175.,-.

5: Interne reorganisatie HOGAR

a) Intake

Aan het begin van 2003 is begonnen met het reorganiseren van HOGAR. Om te beginnen
heeft HOGAR nu een echte “intake” met speciaal telefoon en faxnummer waarmee HOGAR

naar buiten treedt. Het adoptie-echtpaar combineert deze taak met het werk als onderwijzer op
de basis school en twee kleine kinderen thuis. Een en ander naar volle tevredenheid de ouders

reageren positief op de informatie die dit echtpaar verstrekt met het oog op adoptie in

Colombia. Zij hanteren de regels die ons zijn doorgegeven door het ICBF Sede Nacional in

Bogota.

b) Het secretariaat

buiten verzoek

De secretaris neemt de verdere administratieve taken waar. Dat houdt in het contact houden

met de Centrale Adoptie Autoriteit in Nederland en met het ICBF in Colombia via de

vertegenwoordigster 5.1.2e |Het lezen, van dossiers van aspirant —

adoptieouders die naar Colombia worden gestuurd voor vertaling en indiening bij het ICBF

Sede Nacional. Het lezen en laten vertalen dossiers van voorgestelde kinderen. Het contact

houden met het Consulaat Generaal in Amsterdam. Het doorgeven van gewenste wijzigingen
in het proces aan contactpersonen en de kwaliteits coérdinator. Het bijhouden van statistieken

en uiteindelijk het opstellen van het jaarverslag. Het interne contact tussen vrijwillige
medewerkers van HOGAR.

c) Nazorg

Het nazorgwerk vereist veel toewijding, geduld, tact en soms ook overredingskracht van de

betrokken nazorg contactpersonen. Lang niet elke familie is zich bewust van het belang en de

noodzaak van medewerking aan de nazorgprocedure, ook al hebben ze zich daartoe juridisch

verplicht. Elke familie die via de stichting HOGAR heeft geadopteerd, is verplicht één keer

per kwartaal (vier in totaal) een nazorgrapport in te leveren. Bij niet naleven van die

verplichting kunnen onverbiddelijke sancties getroffen worden.
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In geval van niet naleven van de nazorgverplichting overlegt de nazorgcoérdinator met het

bestuur. Dan kan er besloten worden tot het schrijven van een aanmaning en uiteindelijk het

uit handen geven van de weigering aan een jurist. Tevens heeft HOGAR in 2001 het besluit

genomen om gezinnen die zich niet aan de nazorgverplichting houden dan ook niet meer in te

schrijven voor een volgende procedure.

Een belangrijk nazorgaspect is dat de betreffende contactpersonen tijdig probleemsituaties
signaleren, waarop adequaat kan worden ingespeeld. Onder meer door verwijzing naar

hulpverlenende instanties. De contactpersoon heeft dus alleen maar een verwijzende functie.

De Centrale Adoptie Autoriteit heeft in het tweede deel van 2003 een brief uit laten gaan

betreffende de verzwaring van deze taak en eventueel het in dienst nemen van een

professionele medewerker voor het begeleiden van gezinnen in probleem situaties. HOGAR

kan hier nimmer aan voldoen. De contactpersonen nazorg worden goed geinformeerd en zijn
zelf zeer ervaren adoptieouders maar geen professionele hulpverleners. Zij kunnen alleen

maar een signalerende functie hebben. Tevens is het zo dat een professionele medewerker bij
HOGAR niet kan worden aangetrokken. De gezinnen wonen door het hele land en HOGAR

medewerkers zijn allemaal vrijwilligers.

Het werk van de nazorgcontactpersonen wordt in Colombia zeer gewaardeerd. De stiptheid
waarmee de stichting uitvoering geeft aan de in de Colombiaanse adoptiewet opgenomen
verplichting tot nazorgrapportage over de leefsituatie van geadopteerde Colombiaanse

kinderen, wordt door het ICBF alom geprezen.

d) Roots

Steeds meer geadopteerde kinderen doen een beroep op het secretariaat van de stichting
HOGAR om hulp te bieden bij het zoeken naar biologische ouders of andere familieleden in

Colombia. Deze roots-vragen worden in Nederland door het secretariaat geco6rdineerd en

doorgestuurd naar | §.1.2€ lin Bogota die dan verder onderzoek op zich neemt en

hetgeen zij vindt weer via het secretariaat terug stuurt.

buiten verzoek
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4 maart 2003. De situatie in Colombia wordt besproken. Besloten wordt om door te gaan met

insturen van dossiers ondanks de communicatieproblemen daar. De overdracht van de

inschrijvingen naar het echtpaar dat de “intake” gaat doen is een feit. Tevens wordt melding

gemaakt van de wijzigingen in de beginseltoestemming die het Ministerie van Justitie

doorvoert. De medewerker adoptiebemiddeling wordt officieel aangesteld.
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13. Slotwoord

Door de vorige secretaris is in het slotwoord van het jaarverslag over 2002 de verwachting
uitgesproken voor 2003. Hij dacht dat het redelijk was te stellen dat er 75 kinderen

geadopteerd zouden worden. Deze verwachting is in 2003 ondanks alle problemen zowel

intern als extern overtroffen met 84 adopties. Nadat de beperkende maatregel op de

inschrijvingen was opgeheven merkten wij hoe populair HOGAR in Nederland onder aspirant
adoptieouders is.

buiten verzoek
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Alkmaar, 12 juli 2004
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