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Verdeling injongens en meisjes:

In 2001: 43 jongens en 26 meisjes
In 2000: 37 jongens en 36 meisjes
In 1999: 29 jongens en 20 meisjes
In 1998: 27jongens en 13 meisjes
In 1997: 17jongens en 12 meisjes

Op basis van het aantal geplaatste kinderen kan vol overtuiging ook worden geconcludeerd
dat Colombia voor de stichting HOGAR een stabiel adoptiekanaal is.

2.3 Inschrijvingen
De belangstelling voor adoptie vanuit Colombia via bemiddeling door de stichting HOGAR

blijft sterk groeien. In 2001 werd het record aantal van 76 families ingeschreven. Het totaal

aantal ingeschreven families was 10 hoger dan het in het vorige jaar gevestigde record. In

1999 bedroeg het aantal inschrijvingen 61. Kortom, de stijgende lijn zet zich nog steeds door.

Overzicht ontwikkeling aantal inschrijvingen:

2001: 76

2000: 66

1999: 6]

1998: 38

1997: 36

1996: 25

De stichting beschouwt deze positieve gang van zaken als een beloning voor de kwaliteit die

geleverd wordt bij de adoptiebemiddeling. Maar ook de kostenfactor speelt ongetwijfeld een

rol. Gemiddeld zijn families die via HOGAR adopteren nu ongeveer 12.000 euro (25.000

gulden) kwijt. Bovendien is heel transparant waaraan het geld wordt uitgegeven, omdat de

echtparen zelf de financiéle afwikkeling verzorgen.

Hoewel in 2001 totaal vorig jaar totaal 64 echtparen adopteerden, stonden op 31 december

van dat jaar als gevolg van een sterke stijging van het aantal inschrijvingen nog steeds 46

families op de bemiddelingslijst. En ondanks een zichtbaar toegenomen werkdruk ziet de

stichting HOGAR 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 2000 stonden nog 52 families op de lijst, eind 1999 was dat aantal 61

families, eind 1998 waren het 35 families en eind 1997 bedroeg het aantal 45 families.
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2.4 Samenwerking met ICBF

Ook in 2001 was sprake van een uitstekende, vlotte samenwerking met het ICBF. Zowel

waar het betreft de centrale adoptie-afdeling (Sede Nacional) op het hoofdkantoor in Bogota

(waar adoptie-aanvragen 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 2001 kunnen vaststellen dat de proceduretijd in Colombia (van

indiening van het dossier bij het ICBF tot en met de daadwerkelijke adoptie) net als in het

voorgaande jaar weer met gemiddeld enkele maanden is verkort als uitvloeisel van het

teruglopende aantal buitenlandse adoptieaanvragen. Dossiers komen daardoor sneller in

procedure. Gemiddeld varieerde in 2001 de wachttijd in Colombia tussen goedkeuring door

ICBF Sede Nacional en toewijzing van een kind door een ICBF Regional van 4 tot 8 maan-

den. Met name de categorie ouders die te kennen had gegeven ook geinteresseerd te zijn in

adoptie van een special need kind kon erg snel geholpen worden.

Verheugend is dat na jaren van moeizame discussies, aangezwengeld door stichting HOGAR,
het ICBF Sede Nacional in 2001 heeft ingestemd met hantering van leeftijdscriteria op basis

van maanden. Daarmee kwam een einde aan een hardnekkig verschil van inzicht tussen

enerzijds stichting HOGAR en het ministerie van Justitie en anderzijds het ICBF over de

interpretatie van ICBF-begrip “jaren”’.
Het ICBF stelde zich tot dan toe op het standpunt dat -bijvoorbeeld- toestemming voor

adoptie van een kind van 1 tot 2 jaar moest worden geinterpreteerd als toestemming voor

adoptie van een kind van | jaar tot 2 jaar, elf maanden en 30 dagen. HOGAR heeft jarenlang

getracht duidelijk te maken dat internationaal een kind van | tot 2 jaar beschouwd moet

worden als een kind van 12 tot 24 maanden.

Uiteindelijk heeft het ICBF in het voorjaar van 2001 de door HOGAR aangevoerde argumen-

ten geaccepteerd en is het pre-selectiebeleid bij het ICBF inmiddels conform aangepast. De

stichting is erg blij met het bereiken van overeenstemming over dit jarenlange principiéle

strijdpunt.

Overigens blijft de stichting nog wel in discussie met het ICBF Sede Nacional om bij de _pre-

selectie soepeler leeftijdscriteria te hanteren voor de groep ouders tussen begin 30 en 36 jaar.
Het is namelijk opvallend dat de stichting relatief minder ouders in de genoemde leeftijdsgroep
inschrijft. 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 0-24 maanden) kunnen verwezenlijken. Het ICBF selecteert deze

ouders over het algemeen voor een nog iets ouder kind (12-36 of 24-47 maanden).

Pogingen om het ICBF te bewegen tot enige flexibiliteit voor deze specifieke groep ouders

heeft tot op heden nog geen resultaat opgeleverd. Belangrijk is echter wel dat over en weer

inmiddels begrip bestaat voor elkanders standpunten. Niet uitgesloten is dan ook dat in de

nabije toekomst wellicht ook op dit principiéle aspect overeenstemming bereikt kan worden.
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2.5 Vertegenwoordiging in Colombia

Het uitstekende bemiddelingsresultaat over 2001 komt voor een belangrijk deel ook op het

conto van | 5.1.2e |de officiéle vertegenwoordigster in Colombia van de stichting
HOGAR. Zij is een -bewezen- onmisbare schakel in de HOGAR-keten.

Het feit dat vorig jaar wederom zo’n groot aantal kinderen kon worden geplaatst en derhalve

ook een record aantal families kon worden geholpen aan vervulling van zijn adoptiewens,

geeft aan dat | 5.1.2e |heel veel werk heeft verzet.

Zij is in Colombia de spin in het web. Ze bezoekt met zekere regelmaat het ICBF Sede

a Nacional voor overleg over HOGAR-adoptiedossiers, onderhoudt de contacten met de

adoptieafdelingen van de regionale [CBF-kantoren, laat indien noodzakelijk of gewenst door

HOGAR kinderen nader onderzoeken door medisch specialisten en regelt de juridische

bijstand in de adoptieprocedures in Colombia.

Kortom, is een niet weg te cijferen onderdeel van de organisatie. Hierbij moet

aangetekend worden dat ze het specifieke HOGAR-werk op basis van vrijwilligheid verricht.

Ook haar echtgenoot 5.1.2¢ is langzamerhand betrokken geraakt bij een niet onbelang-

rijk deel van het HOGAR-werk in Colombia: de projecthulp. Hij ziet 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 hij daarbij een steeds

groter stuk codrdinatie en uitvoering voor zijn rekening.| *-1-2e |steekt thans heel veel tijd en

energie in dit werk, zonder enige vergoeding voor de kosten die hij maakt.

buiten verzoek

Tijdens de Open Dag van 2001 is vervolgens| 5-1-2 Jofficieel aangesteld als coérdinator voor

de projecthulp van stichting HOGAR in Colombia. Als erkenning voor zijn verdiensten is de

functie, die hij al jarenlang belangeloos bekleedde, binnen de organisatie geformaliseerd.
kan nu dus in Colombia bij de uitvoering van projecthulp officieel in naam van

HOGAR handelend optreden.
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2.6 Vertaalsters in Colombia

Medio 2001 werd de stichting HOGAR onverwacht geconfronteerd met een groot probleem
ten aanzien van de vertaling van adoptiedossiers in Colombia. De vaste -officieel door de

Colombiaanse overheid beédigde- vertaalster | 5.1.2e in Bogota bleek de aanzwel-

lende stroom adoptiedossiers als gevolg van de explosieve groei in het aantal inschrijven niet

te kunnen bijbenen. Zij had althans een onverantwoord grote achterstand laten ontstaan bij het

vertalen en vervolgens bij [CBF Sede Nacional indienen van dossiers.

Herhaalde toezeggingen dat de stagnatie snel verholpen zou worden, werden echter -vanwege
allerlei omstandigheden- niet nagekomen. De situatie verslechterde zelfs nog wat: niet alleen

bleef de voorraad onvertaalde dossiers in Bogota onverkort groot, ook bij het secretariaat

stapelden de dossiers zich op. Omdat als gevolg hiervan de doorstroming van dossiers en ook

de feitelijke adoptiebemiddeling in de knel dreigde te geraken besloot het bestuur in te grijpen.
Mede in het licht van de procedures, zoals vastgelegd in het [SO-kwaliteitsbeleid.

Op verzoek van het bestuur heeft 5.1.2e geinventariseerd of er nog meer officieel

beédigd vertalers / vertaalsters in Colombia zouden kunnen worden ingeschakeld. Die vraag

werd positief beantwoord. Er waren verschillende kandidaten. Met een van hen werd

vervolgens eind september contact gelegd, te weten[5.1.2e|L__512e_] Van origine Nederland-

se, woonachtig in Bogota en werkzaam op de Nederlandse ambassade aldaar. Overleg met

haar heeft tenslotte medio oktober geresulteerd in haar officiéle aanstelling als tweede

vertaalster namens stichting HOGAR. Dit vanzelfsprekend onder gelijke condities.

Als gevolg van de beslissing om de vertaalcapaciteit in Bogota uit te breiden is de achterstand

in de afhandeling van dossiers tenslotte toch nog binnen redelijke termijn ongedaan gemaakt.
De situatie was ultimo 2001 genormaliseerd. Een hele opluchting, want snelle vertaling en

inlevering van dossiers zijn cruciaal voor de continuiteit van het adoptiewerk in Colombia.

Gelukkig is een jarenlang bestaand ander, tijdrovend probleem (legalisatie van alle dossier-

documenten bij Nederlandse ambassade, notaris en ministerie van Buitenlandse Zaken in

Colombia) opgelost. Eind januari 2001 namelijk werd het internationaal Apostille Verdrag van

kracht. Documenten voor adoptie hoeven in Nederland niet meer te worden gelegaliseerd bij
het Colombiaanse consulaat, maar worden nu voorzien van een Apostille door de Nederlandse

rechtbank. Deze Apostille wordt bilateraal (tussen Nederland en Colombia) erkend. In

Colombia zelfisdaarmee de ingewikkelde legalisatieprocedure vervallen.

Ontwikkeling in aantal dossiers dat naar Colombia is gestuurd voor adoptie:

2001: 78 dossiers

2000: 55 dossiers

1999: 57 dossiers

1998: 37 dossiers

1997: 33 dossiers
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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 verliep in het verslagjaar, een

enkele uitzondering buiten beschouwing gelaten, vrij soepel. Totdat medio 2001 de Nederland-

se regering een nieuwe Paspoortwet invoerde. Die had voor adoptieouders tamelijk vervelende

consequenties.

Voorheen kregen zij in het kader van het Adoptieverdrag op de Nederlandse ambassade in

Bogota meteen een Nederlands paspoort voor hun adoptiekind. Maar omdat het verstrekken

van paspoorten op grond van de nieuwe wet nu weer is gecentraliseerd in Den Haag, kan de

ambassade niet meer onmiddellijkk de aanvraag voor een paspoort ten behoeve van het

adoptiekind honoreren. De aanvraag moet eerst naar Den Haag, vanwaar vervolgens na

verloop van (veel) tijd het originele paspoort wordt toegezonden aan de ambassade in Bogota.

Als uitvloeisel daarvan zouden adoptieouders dan zeker nog enkele weken langer in Bogota
moeten verblijven, in afwachting van het originele paspoort. Een dergelijke procedure jaagt
adoptieouders echter op hoge extra kosten. Bovendien kan de veel langere verblijfsduur in

Colombia ernstige gevolgen hebben voor de arbeidspositie van betrokken ouders.

Vandaar dat in overleg met het Bureau Centrale Autoriteit van het ministerie van Justitie

gezocht is naar een aanvaardbaar alternatief. De Nederlandse ambassade kan nu kiezen uit

twee opties: a) een noodpaspoort indien ouders met hun adoptiekind via Miami (VS) moeten

reizen naar Nederland, of b) een machtiging tot voorlopig verblijf (visum) in het Colombiaanse

paspoort van het adoptiekind als de ouders via een Schengen-land naar Nederland terugkeren.

De stichting HOGAR heeft een sterke voorkeur voor alternatief b. Want voor reizen via Miami

is ook nog eens een Amerikaans visum nodig. En verkrijgen daarvan op het Amerikaans

consulaat in Bogota is een tijdrovende procedure. Maar een echte keuze is vaak niet te maken.

Die hangt nauw samen met de capaciteit bij luchtvaartmaatschappijen. En het aantal stoelen op
vluchten naar en van Colombia is met name na 11 september 2001 behoorlijk teruggelopen.
Die situatie zal niet snel verbeteren. Integendeel, Lufthansa heeft aangekondigdin januari 2002
de drie vluchten per week naar Bogota te zullen staken. Dus: nog minder stoelen...

Na aankomst in Nederland kunnen de adoptieouders zich met het op de ambassade verkregen
nooddocument dan wel Colombiaanse paspoort van hun kind vervoegen bij de gemeente,
alwaar dan meteen zal worden overgegaan tot opname van de gegevens van het kind in de

Gemeentelijke Basis Administratie, alsmede tot regelen van een Nederlands paspoort.
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4. Visumregeling
Een groot probleem is de in 2000 door de Colombiaanse overheid ingevoerde verplichte

visumregeling voor adoptieouders. Nadat de stichting HOGAR al verscheidene malen had

getracht de als onrechtvaardig en discriminerend ervaren visumregeling van tafel te krijgen,

volgde in november 2001 zelfs nog een zware aanscherping van de visumverplichting.

De stichting HOGAR heeft in gesprekken met de Colombiaanse consulaten in Amsterdam en

Den Haag duidelijk te kennen gegeven zich niet te kunnen en zullen neerleggen bij deze

maatregel. In de eerste laats vanwege de ongekende bureaucratie (voor verkrijgen van het

visum moeten nu ook documenten worden aangeleverd die de Colombiaanse autoriteiten al in

hun bezit hebben en wel via het adoptiedossier!) en bovendien vanwege de buitensporige

tariefsverhoging (meer dan een verdubbeling naar 200 dollar).
Het bestuur van de stichting HOGAR zal in februari 2002 in het kader van het jaarlijks
werkbezoek van voorzitter en secretaris aan Colombia, deze onverkwikkelijke affaire bespre-
ken met de eindverantwoordelijke op het Colombiaanse ministerie van Buitenlandse Zaken in

Bogota. Inzet van dat overleg zal zijn het ongedaan maken van de visumverplichting.

buiten verzoek
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8. Nazorg
Het is duidelijk dat door het structureel plaatsen van aanzienlijk meer kinderen in zowel 2001

als 2000, ook het werk voor de contactpersonen nazorg van de stichting HOGAR aanzienlijk
is verzwaard. Er moeten immers veel meer driemaandelijkse rapportjes worden geschreven
over de geadopteerde kinderen. En al die rapportjes moeten bovendien ook nog eens vertaald

worden en tenslotte gedistribueerd onder de ICBF-kantoren in Colombia.

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.

Als uitvloeisel van de invoering van het Internationaal Adoptieverdrag is in het begin van het

verslagjaar met het ICBF Sede Nacional overeengekomen dat elke familie die via de stichting
HOGAR heeft geadopteerd, verplicht is totaal vier drie-maandelijkse nazorgrapporten aan te

leveren. Wie zich daaraan niet houdt, komt bij het ICBF niet in aanmerking voor een vervolg-

adoptie. De stichting HOGAR ziet dan ook bij de intake toe op strikte naleving van deze

afspraak. Wie zich aanmeldt voor een vervolgadoptie maar niet heeft voldaan aan de nazorg-

verplichting, wordt onverbiddelijk niet ingeschreven.

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 ofnaar 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. Soms wordt dat ook vanwege de Centrale Autoriteit als nadrukkelijkke voorwaarde

gesteld voor het goedkeuren van een adoptievoorstel vanuit Colombia. Overigens vindt de

stichting HOGAR dat de overheid het budget voor dit soort activiteiten snel moet verhogen.

buiten verzoek

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

stiptheid waarmee de stichting HOGAR uitvoering geeft aan de in de Colombiaanse adoptie-
wet opgenomen verplichting tot nazorgrapportage over de leefsituatie van geadopteerde
Colombiaanse kinderen, wordt alom door het ICBF geprezen.
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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 ICBF samenwerkt. Ook op dit onderdeel levert de stichting HOGAR

dus kwaliteitswerk.

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

stichting WAN, de TGV's en RIAGG's. Ze hebben ook in 2001 thema-bijeenkomsten (onder
meer van de WAN) bijgewoond. Ook werd onder hen voorlichtingsmateriaal 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. Aanvankelijk werden dergelijke hulpvragen steevast binnen de

stichting ter hand genomen en doorgesluisd naar onze vertegenwoordigster| 5.1.2e

Zij heeft echter in de loop van 2000 laten weten hiervoor geen tijd meer te kunnen vrijmaken
omdat ze de handen vol heeft aan het fors aantal toegenomen adoptieprocedures.

Het bestuur van de stichting HOGAR heeft daarop gezocht naar alternatieve mogelijkheden
om de roots-vragen van geadopteerde kinderen toch te kunnen beantwoorden. Dat resulteerde

begin 2001 tenslotte in nauwe samenwerking met de in Bogota gevestigde Sociedad Raices

(Stichting Roots). Die wordt geleid door | 5.1.2e | ooit zelf vanuit Colombia

geadopteerd en met haar levensgezel en twee kinderen teruggekeerd naar Colombia.

Zij heeft in haar geboorteland 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. Tot nu toe verloopt de samenwerking uitstekend en tot tevredenheid

van alle betrokkenen. Voor alle duidelijkheid:| 5.1.2e |vraagt voor haar werkzaamheden wel

een (betaalbare) vergoeding.

buiten verzoek
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buiten verzoek

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

2001: 175 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

buiten verzoek
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14. Slotwoord

Uiteraard zijn na de uitstekende bemiddelingsresultaten van 2001 de verwachtingen voor het

jaar 2002 hoog gespannen. Maar een prognose blijft riskant. Bij adoptie zijn immers diverse

partijen betrokken. Echter, gelet op het nieuwe record aantal inschrijvingen 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 ongeveer 70 kinderen realistisch.

In november 2001 kreeg het secretariaat een schrijven van het ICBF Sede Nacional waarin

werd meegedeeld dat de vergunning voor adoptiebemiddeling in Colombia vernieuwd moest

e worden. Het ICBF vroeg een aantal documenten op, teneinde zich een oordeel te kunnen

vormen over (de kwaliteit van) de stichting HOGAR. Het secretariaat zegde in een eerste

schriftelijke reactie een soort “bidbook” toe, dat dan in februari 2002 tijdens het jaarlijkse
werkbezoek aan Colombia van secretaris en voorzitter officieel zal worden overhandigd.

@ ®

Nome

buiten verzoek

Egmond-Binnen, 18 maart 2002
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Jaarverslag 2002

Stichting HOGAR
Secretariaat: Meeuwenlaan 3, 1935 EJ Egmond-Binnen

Tel. (31)-(0)72-5067393; Fax (31)-(0)72-5067969
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a) Gang van zaken algemeen b) Gang van zaken financieel

Datum: 10 juni 2003
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RECORDJAAR VOOR STICHTING HOGAR
Met 90 geplaatste adoptiekinderen, 107 inschrijvingen en afgeronde bemidde-

ling voor 75 families is 2002 voor Stichting HOGAR een absoluut recordjaar

geworden. Nog niet eerder in het inmiddels bijna 25-jarig bestaan boekte de

geheel door vrijwilligers gedragen organisatie zulke bemiddelingsresultaten.

Gekoppeld aan een uitstekende financiéle positie mag zonder meer worden

gesproken van een solide en ambitieuze adoptiebemiddelaar. Ook werd weer

volop geinvesteerd in projecthulp, met als hoogtepunt de officiéle opening in de

deelstaat Quindio van de gebouwde school annex medische post ter herstel van

de zware aardbevingsschade. Verheugend was het ook dat de stichting de eerste

periodieke audit in het kader van de kwaliteitscertificering conform NEN-EN-

ISO 9001:2000 met glans doorstond. Minder soepel daarentegen verliep het

proces voor de opvolging van het secretariaat. Die problematiek en de fors
toegenomen werkdruk noopten de stichting er toe om in de loop van het verslag-

jaar te besluiten tot een tijdelijke inperking van nieuwe inschrijvingen. Die

maatregel moet er toe bijdragen dat HOGAR het hoge ambitieniveau ook in de

toekomst zal kunnen blijven waarmaken. Vast staat in elk geval dat in het

Jubileumjaar 2003 het duizendste HOGAR-adoptiekind naar Nederland komt.

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

was in alle opzichten een prachtig jaar. Echt verrassend was dat eigenlijk niet. Immers, de

positieve resultaten over 2001 en 2000 waren al indicaties dat een absoluut topjaar in de

pijplijn zat. Dat is er nu dus uitgekomen.

De verklaring hiervoor is in de eerste plaats dat de stichting als een geoliede machine liep. En

dat is vooral te danken aan de medewerkers van de organisatie in Nederland en Colombia.

Zowel kwantitatief als kwalitatief is het bereikte bemiddelingsresultaat grotendeels toe te

schrijven aan hun energieke inzet en betrokkenheid Maar ook de vlotte en harmonieuze

samenwerking met de Centrale Autoriteit voor Interlandelijke Adoptie in beide landen (het
ministerie van Justitie in Nederland en de officiéle kinderbescherming ICBF in Colombia)

droeg in niet onbelangrijke mate bij aan het succes.

Opmerkelijk daarbij is dat in 2002 gemiddeld zes maanden verstreken tussen het moment van

voordragen van een familie bij het ICBF en de feitelijke adoptie in Colombia. Ter vergelijking:
de voorgaande jaren was sprake van gemiddeld 9-12 maanden. De reductie van de wachtperi-
ode is vrijwel zeker het gevolg van de betrokkenheid van de stichting met de adoptiekinderen
die moeilijk plaatsbaar zijn vanwege: leeftijd, medische antecedenten, het hebben van twee of

meer broertjes en/of zusjes.
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Al jarenlang ijvert de stichting HOGAR ook voor adoptie van deze categorie kinderen. En niet

zonder succes. Want het aantal van deze specifieke adopties is met name de laatste drie jaren
flink toegenomen. De Colombiaanse adoptieautoriteiten is dit bepaald niet ontgaan. Het ICBF

heeft in elk geval aan de stichting kenbaar gemaakt dat het die structurele inzet voor de

moeilijk plaatsbare adoptiekinderen heeft willen belonen met een aanzienlijke versnelling van

het in procedure brengen van door HOGAR ingediende dossiers. Dit resulteerde in een

enorme toename van het aantal gerealiseerde adopties, wat vervolgens weer ruimte schiep op

de wachtlijst waardoor een groter aantal families kon worden ingeschreven.

buiten verzoek
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buiten verzoek
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2. Kanaal Colombia

2.1 Bemiddelingsresultaat
Totaal kwamen er in het verslagjaar 90 kinderen naar Nederland. Dat is het hoogste aantal in

het bestaan van de stichting (het record staat op 73 en dateert van 2000) en bevestigt nog eens

duidelijk de opwaartse beweging in het bemiddelingsresultaat in de achterliggende jaren.
Daaraan lijkt vooralsnog geen eind gekomen, want ultimo 2002 lag al weer een groot aantal

adoptievoorstellen in het verschiet.

Ter vergelijking: in 2001 werden 69 kinderen geplaatst tegen 73 in 2000, in 1999 kwamen 49

kinderen naar Nederland en 1998 waren dat er 40. Het totaal aantal door bemiddeling van

HOGAR geplaatste kinderen steeg dankzij het resultaat over 2002 van 794 naar 953.

(Zie verder onder het hoofdstuk 2.2 “Verdeling naar categorie”)

Indien deze trend zich voortzet, zal in 2003 vrijwel zeker het duizendste adoptiekind door de

stichting worden geplaatst. Een mooi vooruitzicht voor het jubileumjaar. Daarna echter zal

onherroepelijk een daling in het bemiddelingsresultaat optreden, als gevolg van een beheers-

maatregel waartoe in het najaar van 2002 noodgedwongen moest worden besloten.

(Zie verder onder het hoofdstuk 2.3 “Inschrijvingen”’)

Het behoeft geen betoog dat de plaatsing van een recordaantal van 90 kinderen, ook door-

werkte in het aantal bij de stichting ingeschreven families dat in een jaar tijd geholpen werd.

Ook op dit onderdeel van het bemiddelingswerk werd een nieuw record gevestigd. In 2002

werd voor totaal 75 families een bemiddeling afgerond. Ter vergelijking: het oude record werd

in het jaar daarvoor gevestigd, toen voor totaal 64 families de adoptiewens in vervulling ging.
Daarmee werd in het verslagjaar de opgaande lijn gehandhaafd, zo blijkt uit de volgende

verdeling naar aantal geholpenfamilies:

2002: 75 afgeronde procedures
2001: 64 afgeronde procedures
2000: 58 afgeronde procedures
1999: 41 afgeronde procedures
1998: 32 afgeronde procedures
1997: 26 afgeronde procedures

Zoals in de algemene inleiding al aangestipt, kwamen al die records niet uit de lucht vallen.

Nadat het bestuur in de zomer van 2001 met uitbreiding van de vertaalcapaciteit de ernstige -

en onacceptabele- stagnatie in de doorstroming van adoptiedossiers in Colombia had verhol-

pen, nam de -bijna opgedroogde- voorraad adoptiedossiers bij het ICBF weer in snel tempo
toe. Eind 2001 was de situatie genormaliseerd. En dat had uiteraard een positief effect op het

aantal adoptievoorstellen. De hapering in het bemiddelingswerk was verleden tijd. De stichting
liep weer -zoals vanouds- als een geoliede machine.

(Zie verder onder het hoofdstuk 2.6 “Vertaalsters in Colombia”)
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Een bijkomend voordeel was dat de stichting vanafdat moment ook weer de mogelijkheid had

om adequaat te reageren op dringende, soms zelfs wanhopige verzoeken van het ICBF om

families voor te dragen voor moeilijkplaatsbare kinderen.

Ook ten aanzien van die specifieke categorie realiseerde HOGAR een forse stijging in

gerealiseerde adopties, hetgeen mede van invloed was op het totaalresultaat van 2002. Ook al

omdat het ICBF een beloningssystematiek hanteerde voor adoptie van moeilijk plaatsbare
kinderen. En dat beinvloedde het eindresultaat behoorlijk.

Een van de doelstellingen van de stichting is om juist ook te trachten moeilijk plaatsbare
kinderen te laten adopteren. De inzet voor deze specifieke groep kinderen is geen loze kreet.

De cijfers illustreren dat, want opnieuw is het aantal moeilijk plaatsbare kinderen voor wie een

adoptie werd gerealiseerd, gestegen.
Dat ook op dit onderdeel van het bemiddelingswerk sprake is van een stijgende trend blijkt uit

de volgende verdeling naar special need adopties:

Aantal Aandeel in totaal aanial adopties

2002: 41 45,5 procent

2001: 23 31,8 procent

2000: 21 37,0 procent

Verheugend is het dat de stichting HOGAR er sedert 2000 in slaagt om de wachttijd in

Colombia voor de ingeschreven families aanzienlijk terug te brengen. Tot aan dat jaar was het

vrij gebruikelijk dat er gemiddeld ruim een jaar verstreek tussen het moment waarop het

dossier van een familie door de vertaalster werd ingeleverd bij de Centrale Autoriteit (ICBF
Sede Nacional) in Bogota en het moment waarop door een van de regionale kantoren van het

ICBF een adoptievoorstel werd gedaan dat uiteindelijk ook procedureel rond kwam.

In 2001 was al een sterke verkorting opgetreden. In dat jaar bedroeg de wachtperiode

gemiddeld ruim 9 maanden. Die ontwikkeling zette zich met name in het verslagjaar in

versterkte mate voort. Gemiddeld verstreken in 2002 zes maanden tussen het moment waarop

een dossier bij de Centrale Adoptieautoriteitin Bogota wend ingediend en het moment waarop

het ICBF een adoptievoorstel deed.

Daarmee werd de wachtperiodein Colombiain een paar jaar tijd min of meer gehalveerd. En

dat is des te opmerkelijker gegeven het feit dat in 2002 het ICBF de in de jaren ervoor

gesignaleerde sterke daling van aantal buitenlandse verzoeken om toestemming voor adoptie
toch weer omgebogen zag in een fikse stijging.
(Zie verder onder het hoofdstuk 2.4 “Samenwerking met ICBF”)
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2.2 Verdeling van kinderen naar categorie
Bij de indeling naar leeftijden is de stichting steeds uitgegaan van hantering van jaarcriteria,
waarbij 0-1 jaar gelijk staat aan 0-12 maanden, 1-2 jaar aan 12-24 maanden enzovoort.

De cijfers uit de afgelopen zes jaren 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 verdeling naar leeftijdsgroepen:

Leeftijd: 2002 2001 2000 =1999 =1998 = 1997

0-1: 21 18 12 12 7 7

1-2: 28 32 25 14 10 8

2-3: 14 11 20 9 9 4

3-4: 15 4 7 7 6 4

4-5: 7 2 4 2 4 0

5-6: 3 0 5 2 3 5

6enouder: 2 2 0 3 1 ]

Net als in 2001 werden in het verslagjaar aanzienlijk meer jongens dan meisjes geadopteerd.
Wel is waar nam het aantal geadopteerde meisjes flink toe, maar herstel van de balans uit 2000

(toen er vrijwel even veel meisjes als jongens werden geplaatst) trad niet op.

Dit blijkt zonneklaar uit de verdeling injongens en meisjes:

Jaar: jongens meisjes

2002: 52 38

2001: 43 26

2000: 37 36

1999: 29 20

1998: 27 13

1997: 17 12

Ten aanzien van de adoptie van meer kinderen tegelijk trad overigens weer een stijging op, zo

blijkt uit de volgende verdeling in meerlingen:

Categorie: Siblings Triblings Vierlingen

2002: 5 5 0

2001: 3 1 0

2000: 6 3 1

1999: 2 3 0

1998: 2 3 0
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2.3 Inschrijvingen
Al gedurende een aantal jaren achtereen is de belangstelling voor adoptie via bemiddeling door

de stichting HOGAR sterk toe genomen. Gebeurde dat steeds in jaarlijkse stapjes van 10 tot

15 nieuwkomers op de lijst, in 2002 was sprake van een regelrechte explosieve groei. Voor

het eerst in de bijna kwart eeuw van haar bestaan, overschreed bij de organisatie het aantal

inschrijvingen de honderd. De teller bleef tenslotte steken op 107. Een absoluut record, dat het

topjaar 2001 (toen er 76 inschrijvingen werden genoteerd) in de schaduw plaatst, zo blijkt ook

uit de volgende verdeling van de inschrijvingen:.

Jaar: aantal inschrijvingen:

2002: 107

2001: 76

2000: 66

1999: 61

1998: 38

1997: 36

1996: 25

De stichting beschouwt deze positieve gang van zaken als een beloning voor de kwaliteit die

geleverd wordt bij de adoptiebemiddeling. Maar ook de kostenfactor speelt ongetwijfeld een

rol. Als alle kosten worden meegeteld zijn families die via HOGAR adopteren nu totaal zo’n

12.000 euro kwijt. Bovendien is ook heel transparant waaraan het geld wordt uitgegeven,
omdat de echtparen zelfde financiéle afwikkeling verzorgen.

Het zijn met name de algemene versnelling van de adoptieprocedure en het kostenaspect die

steeds meer families ertoe heeft doen besluiten zich voor bemiddeling bij de stichting HOGAR

aan te melden. En dat heeft weer een cumulatief effect, want zeer velen van hen kloppen

vervolgens ook bij de stichting aan voor vervolgadopties.

Dat leidde er in 2002 ook mede toe dat de omvang van de wachtlijst nauwelijks verkleinde.

Integendeel, aan het einde van het verslagjaar stonden nog 86 families op de lijst, van wie het

dossier in Colombia lag: hetzij bij een vertaalster in Bogota, hetzij bij de Centrale Autoriteit

hetzij bij een regionaal kantoor van het ICBF. Een dergelijke situatie is niet eerder voorgeko-

men, zo illustreert ook de volgende verdeling inzake wachllijst:

Jaar: omvang wachtilijst
ultimo 2002: 86 families

ulitmo 2001: 46 families

ultimo 2000: 52 families

ultimo 1999: 61 families

ultimo 1998: 35 families

ultimo 1997: 45 families
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2.4 Samenwerking met ICBF

Ook 2002 werd gekenmerkt door een harmonieuze samenwerking met het ICBF, zowel op

landelijk niveau (centrale adoptie-afdeling Sede Nacional in Bogota, waar adoptie-aanvragen
worden getoetst aan de in Colombia geldende wet- en regelgeving) als op regionaal niveau

(Regionales, die zorg dragen voor uiteindelijke afhandeling van adoptieprocedures).

Net als 2001 werd de proceduretijd in Colombia (van indiening van het dossier bij het ICBF

tot en met de daadwerkelijke adoptie) behoorlijk verkort, dit keer van gemiddeld negen naar

gemiddeld zes maanden. Dit mag opmerkelijk worden genoemd, omdat de in de voorgaande

jaren gemanifesteerde daling in het aantal buitenlandse adoptieaanvragen bij het ICBF in het

verslagjaar was omgebogen in een ongekend forse stijging.

Nog meer tot de verbeelding sprekend is wellicht, dat na het verlenen van goedkeuring door

het landelijk ICBF-comité gemiddeld reeds binnen drie maanden een adoptievoorstel volgde
van een regionaal kantoor. In 2001 was die periode gemiddeld 6 maanden.

De enige verklaring is, dat steeds meer regionale [CBF-kantoren ronduit erkennen dat ze bij
het doen van adoptievoorstellen nadrukkelijk een voorkeur hebben voor families die door

HOGAR worden begeleid. Eerst en vooral vanwege de kwaliteit van het totale pakket

bemiddelingswerk (dus inclusiefde follow-up rapportage).

Met name wordt in dat verband gerefereerd aan het belang dat het ICBF in den breedte hecht

aan [SO-certificering. Tijdens het (jaarlijkse) werkbezoek van secretaris en voorzitter in het

verslagjaar is van de zijde van de beleidsbepalende adoptieautoriteiten in Colombia onomwon-

den te kennen gegeven dat in de toekomst het ICBF uitsluitend nog wil en zal samenwerken

met buitenlandse adoptieorganisaties die werken met een ISO-certificering.

Veelzeggend daarbij is tevens dat het ICBF zelf inmiddels ook werkt aan invoering van het

1SO-kwaliteitsbeleid in de eigen organisatie.

Voorts heeft het ICBF grote waardering voor de inzet die de stichting zich onverkort getroost

voor adoptie van moeilijk plaatsbare kinderen. De categorie ouders die te kennen had gegeven

ook geinteresseerd te zijn in adoptie van een special need kind werd in 2002 heel snel (vaak
binnen enkele maanden) geholpen. Bovendien paste het ICBF een soort “beloningssysteem”
toe, dat het totaal aantal gerealiseerde adopties positief heeft beinvloed.

Overigens heeft stichting HOGAR tijdens het werkbezoek van secretaris en voorzitter in 2002

bij het ICBF, zowel landelijk als regionaal, wederom gewezen op het belang van het verstrek-

ken van zo uitgebreid en actueel mogelijke achtergrondinformatie over ter adoptie aangebo-
den kinderen. In dat verband is nog eens gerefereerd aan hetgeen daartoe in het Internationaal

Adoptieverdrag in verplichtende zin is vermeld. Het verkrijgen van uitgebreide, up to date

informatie (medisch, sociaal en psychologisch) is in belang van het adoptiekind in het

algemeen en van het special need kind in het bijzonder, omdat dit een zo verantwoord

mogelijke matching bevordert.
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Werd begin 2001 na een jarenlange moeizame discussie tenslotte overeenstemming bereikt

tussen ICBF en stichting HOGAR inzake hantering van leeftijdscriteria op basis van

maanden in het pre-selectiebeleid, in het najaar van 2002 besloot het ICBF volslagen onver-

wachts en eenzijdig tot een terugkeer naar het eerder zo omstreden systeem van leeftijdscrite-
ria op basis van jaren. Daarmee ontstond wederom een hardnekkig verschil van inzicht tussen

enerzijds stichting HOGAR en het ministerie van Justitie en anderzijds het ICBF over de

interpretatie van ICBF-begrip “jaren”’.

Het ICBF keerde in september 2002 zonder enig overleg terug naar het (oude en bekritiseer-

de) standpunt dat -bijvoorbeeld- toestemming voor adoptie van een kind van 1 tot 2 jaar
voortaan weer moest worden geinterpreteerd als toestemming voor adoptie van een kind van

1 jaar tot 2 jaar, elf maanden en 30 dagen. Terwijl HOGAR jarenlang getracht heeft om

duidelijk te maken dat internationaal een kind van 1 tot 2 jaar beschouwd moet worden als een

kind van 12 tot 24 maanden. De stichting vindt in die opvatting gelukkig de Nederlandse

Centrale Autoriteit onverwijld aan haar zijde.
Secretaris en voorzitter zullen dit principiéle onderwerp opnieuw met de leiding van het ICBF

bespreken, tijdens hun volgende werkbezoek aan Colombia in 2003. Getracht zal dan worden

het ICBF te doen besluiten om terug te komen op zijn beslissing.

Een structureel aandachtspunt in de discussies met het ICBF over de pre-selectie betreft de

categorie ouders tussen 30 en 36 jaar, die cen eerste kind willen. Het ICBF selecteert deze

ouders over het algemeen voor adoptie van een kind in de leeftijd van 12-36 of 24-47

maanden, waar stichting HOGAR nadrukkelijk en beargumenteerd al jarenlang aandringt op

toewijzing van jongere kinderen.

Tot nu toe is het echter niet gelukt om het ICBF te bewegen tot enige flexibiliteit voor deze

specifieke groep ouders. Hoewel het overleg tot op heden nog geen resultaat heeft opgele-
verd, kan worden vastgesteld dat wederzijds begrip bestaat voor elkanders standpunten. Niet

uitgesloten is dan ook dat in de nabije toekomst wellicht ook op dit principiéle aspect toch

overeenstemming bereikt kan worden.

Adoptie van jonge siblings (2 kinderen tussen 0 en 36 maanden) via het ICBF bleek ook in

2002 vrijwel onhaalbaar. Omdat zulk cen adoptiewens in Colombia niet of nauwelijks is te

vervullen, hanteert de stichting hiervoor dan ook al enkele jaren een strikt inschrijvingsbeleid.
Voor komend jaar wordt daarin geen wijziging voorzien.

Aan het einde van het verslagjaar bleek dat bij het ICBF geheel onverwacht weer eens een

aantal personele wijzigingen in de organisatie zou worden gaan doorgevoerd, zowel landelijk

(beleidsbepalende adoptiefunctionarissen) als regionaal (hoofden van adoptieafdelingen). De

stichting HOGAR vertrouwt er op dat dit geen nadelige gevolgen heeft voor de continuiteit

van de adoptiebemiddeling. Maar het betekent wel dat wederom geinvesteerd zal moeten

worden in het opbouwen en onderhouden van persoonlijke contacten bij het ICBF.
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2.5 Vertegenwoordiging in Colombia

Het uitstekende bemiddelingsresultaat over 2002 komt voor een niet onbelangrijk belangrijk
deel ook op het conto van | 5.1.2€ | de officiéle vertegenwoordigster in Colombia van

Stichting HOGAR. Zij is inmiddels al bijna een kwart eeuw een -bewezen- onmisbare schakel

in de HOGAR-keten. 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

adoptiewens, geeft aan dat heel veel werk heeft verzet.

Zij is in Colombia de spin in het web. Haar takenpakket is zeer uitgebreid. Het allerbelangrijk-
ste onderdeel daarvan is het onderhouden van de relatie met het ICBF. Ze bezoekt met zekere

regelmaat het ICBF Sede Nacional in Bogota voor overleg over adoptiedossiers en onder-

houdt de contacten met de adoptieafdelingen van de regionale |CBF-kantoren.

Ze heeft tevens een netwerk van medisch specialisten in Colombia opgebouwd dat gebruikt
wordt om adoptiekinderen, indien dit volgens haar of HOGAR noodzakelijk dan wel gewenst

is, aanvullend medisch te laten onderzoeken.

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

mogelijk (dit hangt in sterke mate af van persoonlijke beschikbaarheid en bereikbaarheid van

andere steden per vliegtuig vanuit haar standplaats Medellin) treedt ze zelf op als advocaat

voor families. 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 vertaalsters

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

vervolgens bij ICBF Sede Nacional inleveren.

Tenslotte codrdineert 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[ _5.1.2e __jin Bogota. Ook hij
heeft zich onmiskenbaar ontpopt tot een belangrijke schakel in de HOGAR-keten in Colombia.

Kortom, het moge duidelijk zijn dat |5.1.2ejis een niet weg te cijferen onderdeel van de

organisatie is. Waarbij dan ook nog eens aangetekend moet worden dat ze het specifieke
HOGAR-werk op basis van vrijwilligheid verricht.

Dat laatste is ook van toepassing op haar echtgenoot 5.1.2e die als codrdinator voor

projecthulp in Colombia eveneens een enthousiaste schakel in de HOGAR-organisatie is. Hij
ziet toe op een efficiénte en effectieve besteding van het geld dat HOGAR jaarlijks uittrekt

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

heel veel tijd en energie in dit werk, zonder enige vergoeding voor de kosten die hij maakt.

buiten verzoek
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