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Voorwoord 
 
We moesten een werkstuk voor maatschappijleer maken en het 
onderwerp moest te maken hebben met de Multiculturele Samenleving. 
Ik ben toen gaan denken, ik wist veel onderwerpen waar ik het over zou 
kunnen gaan doen maar ik wilde een onderwerp waarvan ik meer wilde 
weten. 
Een onderwerp dat me boeide, ik heb uiteindelijk voor de volgende 
hoofdvraag gekozen,, 
Tegen welke problemen lopen geadopteerde kinderen aan in 
Nederland? 
Ik heb natuurlijk ook nagedacht over de rest van de inhoud, want bij een 
hoofdvraag horen ook deelvragen. 
Voor deze deelvragen heb ik gekozen,, 

• Om welke redenen adopteren mensen kinderen 
• Welke cultuurverschillen zijn er tussen het adoptieland en 

Nederland 
• Welke kinderen worden geadopteerd 
• Waarom worden buitenlandse kinderen geadopteerd en kun je 

ook Nederlandse kinderen adopteren 
• Hoe gaat de adoptieprocedure in zijn werk  

Deze deelvragen heb ik verzonnen, en daar ga ik informatie over zoeken 
om die deelvragen te kunnen beantwoorden. 
Ik ken een aantal mensen die geadopteerd zijn of zelf kinderen hebben 
geadopteerd, ik wil deze mensen interviewen om een beter beeld te 
krijgen bij de hoofdvraag en de deelvragen.  
Hopelijk lukt het maken van het werkstuk een beetje en heb ik niet al te 
veel hulp nodig. 
 
Groetjes Kim 
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Plan van Aanpak 
 
Onderwerp  
Hoofdvraag Tegen welke problemen lopen geadopteerde kinderen aan 
in Nederland? 
Deelvragen 

• Om welke redenen adopteren mensen kinderen 
• Welke cultuurverschillen zijn er tussen het adoptieland en 

Nederland 
• Welke kinderen worden geadopteerd 
• Waarom worden buitenlandse kinderen geadopteerd en kun je ook 

Nederlandse kinderen adopteren 
• Hoe gaat de adoptieprocedure in zijn werk  

Planning 
Wanneer beginnen met informatie zoeken 5 januari 2004 
Wanneer inleveren 11 februari 2004 
Informatie 
Waar haal je je informatie vandaan (bv. Bieb) Bibliotheek,, internet,, 
krant,, interviews afnemen 
Welke informatiebronnen gebruik je www.google.com (internet),, adoptie 
een levenslang dilemma (boek),, Pleegkind in balans (boek) 
Onderzoek 
Wat is je onderzoeksvraag (voor het onderzoek) Tegen welke problemen 
lopen geadopteerde kinderen aan in Nederland. 
Hoe voor je het onderzoek uit Ik stel 2 vragenlijsten samen,, 1 voor 
geadopteerde kinderen/mensen,, en 1 voor ouders die kinderen hebben 
geadopteerd. 
De antwoorden van dit interview verwerk ik in het onderzoek. 
Hoe verwerk je je onderzoek Ik typ het netjes uit 
Contactmomenten 
1e plan van aanpak 7 januari 2004 
2e voorlopige opzet ?? 
3e inleveren 11 februari 2004  
Cijfer 
Proces 
Produkt 
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Waarom worden buitenlandse kinderen 
geadopteerd en kun je ook Nederlandse 
kinderen adopteren 
 
Volgens de ‘internationale verklaring van de rechten van het kind’ 
heeft ieder kind recht op een goede lichamelijke en geestelijke 
verzorging. 
Waar het kind ook in de wereld woont, het kind heeft er recht op. 
Ook heeft ieder kind recht op,, 
 

• Minimale materiële zorg 
• Op ouders 
• En een liefdevolle omgeving om in op te groeien 

 
Er zijn kinderen die dit allemaal niet krijgen en geen kans hebben op een 
normaal bestaan. 
Het zijn kinderen die hun hele leven in een tehuis of op straat moeten 
doorbrengen. 
Daarom is voor deze kinderen een laatste optie op een beter leven, 
adoptie naar het buitenland. 
Zo kunnen ze een nieuw en beter leven beginnen en krijgen waar ze 
recht op hebben. 
Daarom worden er dus buitenlandse kinderen geadopteerd. 
 
In Nederland worden de laatste jaren ongeveer 30 tot 40 kinderen 
afgestaan voor adoptie. 
In veel gevallen gaat het hierbij om kinderen van asielzoekers en 
kinderen van allochtonen. 
Je kunt dus hier in Nederland een Nederlands kindje adopteren. 
Maar de kans dat je een Nederlands kind kunt adopteren is erg klein 
omdat er per jaar maar erg weinig Nederlandse kinderen worden 
afgestaan voor adoptie. 
Als je een Nederlands kind wil adopteren is de procedure van adoptie 
gewoon hetzelfde dan als je een kind adopteert uit het buitenland. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Wat zijn de cultuurverschillen tussen het 
adoptieland en Nederland 
 
Er worden uit verschillende landen vanuit de hele wereld kinderen 
geadopteerd. 
Ik ga iets vertellen over de cultuur van China vertellen en dan zie je dat 
die cultuur heel anders is dan die van ons. 
Zo kun je zien dat er veel verschillen in onze culturen zitten. 
Ik vertel niet alles over de Chinese cultuur omdat ik dan wel 20 
bladzijdes kan voltypen. 
China,, 

De chinezen hebben in het hele jaar bijna geen 
vrije dagen, de feestdagen hebben daarbij een 
regelende functie, het zijn de vrije dagen in de 
landbouwcyclus die de boeren wat ontspanning 
bieden zodat ze daarna weer extra hard kunnen 
werken. 
Daarom liggen de traditionele feestdagen als 
vrije dagen ingepast tussen de seizoenen voor 

het ploegen, wieden en oogsten. 
Behalve seizoensgebonden feestdagen zijn er ook feestdagen die te 
maken hebben met goden,, 
 

• Verjaardagen of offerdagen van geesten en goden 
• Verjaardagen of verlichtingsdagen van Boeddah’s en Bodhisattva’s 

(=boeddhistische heiligen) 
 
De chinezen hebben de volgende feestdagen,, 
 

• Chinees nieuwjaar,, 
Het Chinees nieuwjaar is de eerste dag van de eerste maand van het 
Chinese maanjaar. 
Het is de belangrijkste feestdag van de chinezen, het word ook wel 
het Lentefeest genoemd. 
Op een nieuwjaarsdag bewijzen de Chinezen als eerste de 
voorouders een eer, dat heet Het Juiste Begin. 
Na de ceremonie van het Juiste Begin is het nieuwe jaar pas echt 
begonnen. 
Er wordt op het Chinese Nieuwjaar vuurwerk afgestoken, er worden 
lentespreuken opgehangen bij de deur. 
Maar er wordt nog veel meer gedaan. 
 
 



• Het Lantaarnfeest,, 
Het lantaarnfeest wordt ook wel het Feest van het Opperste Principe, 
De nacht van het Principe of het Klein Nieuwjaar genoemd. 
Er worden bij dit feest overal lampen aangestoken en lampionnen 
opgehangen. 
Er worden ook lampionnenwedstrijden gehouden met optochten van 
kinderen die ook een lampion bij zich hebben. 
• Het gravenfeest,, 
Het gravenfeest wordt gevierd op 5 april. 
Dat valt juist in het vochtige motregenseizoen en is het begin van de 
lente. 
Het heeft een diepe betekenis om op dat moment te offeren aan de 
voorouders en de graven schoon te maken. 
Als de Chinezen de graven bezoeken offeren ze niet alleen aan de 
eigen voorouders maar ze zetten ook geschenken klaar voor de God 
van de aarde, de volgens de Chinezen de graven bewaakt. 
Ook offeren ze aan de eenzame zielen en dolende geesten uit de 
wildernis, dit wordt gedaan om de God van de Aarde te verzoeken 
goed op de  graven van de voorouders te passen en zo hopen de 
Chinezen dat de eenzame zielen en dolende geesten vreedzaam met 
de voorouders omgaan. 
• Het drakenbootfeest,, 
Het Drakenbootfeest vindt plaats op de vijfde van de vijfde maand en 
is een groot jaarlijks feest. 
Op het Drakenbootfeest wordt Tsung-tzu (=in een blad gewikkeld 
gestoomde rijst) gegeten en Bijvoet (=plant die onheil voorkomt) 
opgehangen bij de voordeur, ook worden er in de rivieren 
roeiwedstrijden met drakenboten gehouden. 
Het feest is een herinnering aan de grote dichter Ch’ü Yüan want het 
Drakenbootfeest is op de dag dat hij in een rivier stortte. 
• Het Hellefeest,, 
Het Hellefeest vind plaats op de vijftiende dag van de zevende 
maand. 
Dit is een belangrijke feestdag voor de Chinezen. 
Aan andere feestdagen wordt soms niet veel meer gedaan, maar dit 
feest wordt nooit overgeslagen. 
De reden dat dit feest zo belangrijk is komt omdat de Chinezen 
geloven dat op de eerste dag van de zevende maand de poorten van 
de Hel worden opengezet en pas op de dertigste dag van dezelfde 
maand weer worden gesloten. 
Alle eenzame zielen en dolende geesten uit de onderwereld hebben 
een maand vakantie en komen naar de mensenwereld om eten te 
zoeken. 



Er worden op deze feestdag verlossingsceremonies gehouden, 
waarin de Chinezen in alle families bijzonder rijke maaltijden als offer 
aan de eenzame zielen en dolende geesten offert. 
• Het midherfstfeest / Moon feest,, 
Dit feest wordt gevierd op de vijftiende dag van de achtste maand, dit 
is de meest vrolijke Chinese feestdag. 
Het feest is ter ere van de maan, maar in de Chinese volksgodsdienst 
is dit ook de verjaardag van de God van de Aarde. 
In deze tijd loopt de zware arbeid van het hele jaar ten einde en komt 
de dag snel waarop de laatste oogst wordt binnengehaald. 
Op het Midherfstfeest is het eten van de maankoeken een traditie, de 
ronde vorm van de koeken symboliseren de familiehereniging. 
Bij het Midherfstfeest hoort ook de ceremonie van het ‘Maanoffer’. 
Meestal zetten de Chinezen voor de maan opkomt op de binnenplaats 
een altaartafel klaar voor de maan. 
Op de altaartafel wordt dan een offer gezet van vruchten en 
gewassen van het seizoen, ook worden er mankoeken, snoep en 
kopjes thee bijgezet. 
De Chinezen brandden wierookstokjes en maken buigingen in de 
richting van de maan. 
• Het feest van de Winterzonnewende,, 
Wanneer dit feest precies is kan ik nergens vinden. 
Het gerecht dat de Chinezen bij het Winterzonnewende feest eet is in  
Zuid-China,,  táng-yüan (=velletje van kleefrijstmeel met een vulling) 
en in Noord-China,, Hun-tun (-wonton, een soort Chinese ravioli in 
soep). 
Het feest duurt 3 dagen. 
 
In China mag elk gezin maar 1 kind krijgen. 
Al voor de grote volkstelling van 1982 was het duidelijk dat de 
voedselproductie sinds 1949 erg was gestegen. 
De bevolking was erg gegroeid, bij de grote volkstelling in 1982 werd 
het aantal inwoners van China geteld op ruim 1 miljard mensen. 
De grote groei van de bevolking was niet alleen het gevolg van het 
groeiende aantal geboorten het kwam ook omdat de mensen steeds 
ouder werden. 
De medische omstandigheden werden steeds beter, en daardoor 
werden mensen dus steeds ouder. 
Om te zorgen dat er genoeg voorzieningen bleven voor de hele 
bevolking moest de regering zorgen dat de bevolkingstoename 
minder werd. 
Er is toen aan het einde van de jaren zeventig besloten door de 
regering dat ieder gezin nog maar 1 kind mocht krijgen. 
Alle ouders in China moeten een contract ondertekenen, waarbij ze 
tekenen dat ze maar 1 kind krijgen. 



De overheid beloont dit met bepaalde economische voordelen. 
De meeste Chinese gezinnen hebben nu dus maar 1 kind. 

 
In de 3de eeuw voor Christus was China opgesplitst in 7 
onafhankelijke staten. 
In het jaar 264 kwam Ying Zheng op de troon van de 
staat Qin. 
Ying Zheng was nog maar 13 jaar, hij noemde zichzelf 
‘Shi Huang’ of ‘De eerste keizer’. 
Een voor een veroverde Qin de andere 6 staten totdat in 
221 de laatste stad viel en de keizer het land herenigde 
voor de eerste keer. 
Hij voerde een standaardtaal in een standaard 
munteenheid die overal in het hele lang gebruikt werdt. 
Ook bouwde hij de Chinese muur. 
Meteen toen Ying Zheng keizer werd begon hij aan de 
bouw van zijn graf. 

Toen hij de andere staten had veroverd werd het werk voortgezet tot 
aan zijn dood in 210 voor Christus. 
Het graf van Ying Zheng is bedekt met een enorme laag aarde van 40 
meter hoog en 550 meter in de omtrek. 
Niemand weet waar de ingang zich bevindt, het graf is nu nog steeds 
niet blootgelegd. 
Volgens historische verslagen vermoede sommige mensen dat het 
graf paleizen en paviljoens bevat, vol met zeldzame edelstenen en 
andere schatten. 
Ook wordt er gedacht dat het graf is uitgerust met automatische 
kruisbogen die afgaan als er iemand probeert in het graf te komen. 
 

De Chinese muur is een van de grootste 
wonderen uit de geschiedenis van de wereld. 
Het lijkt net een slapende draak die bijna over 
de hele breedte van China ligt. 
Er zijn vele legendes over geschreven. 
Er zijn mensen die beweren dat de Chines 
muur het enige object is dat de mens heeft 
gemaakt en vanuit de ruimte gezien kan 
worden. 
Maar waarom werd de muur eigenlijk 
gebouwd? 
Tijdens de Chinese geschiedenis was er dag 
in dag uit bedreiging van de nomaden in het 

Noorden, ze overvielen de noordelijke Chinese grenzen. 
De Chinezen hadden vier opties,, 
 



• Het organiseren van campagnes om ze uit de buurt weg te drijven 
• Het maken van verdedigingsplaatsen 
• Een diplomatieke en economische band aangaan 
• Een muur bouwen om ze buiten te houden 

 
Alle opties van hierboven zijn uitgevoerd, maar het bouwen van een 
muur was de beste optie. 
In 3 delen van China zijn de meeste muren gebouwd,, 
 

• In Qin 
• Han 
• En Ming-dynastie 

 
Bij de bouw van de hele muur zijn in 2000 jaar minstens 20 staten en 
delen van China betrokken. 
De oudste muur die er staat is die van het koninkrijk Qin, in 500 voor 
Christus is die gebouwd en de muur heeft een lengte van 480 kilometer. 
De eerste keizer Qin Shi Huang (=Ying Zheng) verbond de eerste muren 
na de vereniging van China in de Qin-dynastie. 
Hij probeerde zo de vijand buiten zijn koninkrijk te houden om zo een 
stabiele toekomst te creëren voor zijn nakomelingen. 
De Han-dynastie, een van de krachtigste Koninkrijken binnen China 
werd ook aangevallen door de vijand. 
Ze probeerde met hen te onderhandelen, maar dat had weinig sucses. 
Aan de Chinese muur werden stukken in het Westen toegevoegd om het 
groeiende rijk te beschermen. 
De muur is nooit helemaal in zijn geheel ontdekt. 

De muur is meer dan 64000 km lang en  
doorkruist verschillende regio’s. 
Elke staat gebruikte andere methoden 
om de muur te bouwen. 
 
Hierlangs zie je een kaartje van China. 
De rode streep geeft de Chinese muur 
aan. 
 
 
Dit was het over de Chinese cultuur. 
Er zijn natuurlijk nog veel meer dingen te 

vertellen over de Cultuur in China maar dan gaat mijn werkstuk meer 
over China dan over waar het over moet gaan. 
Tussen Nederland en China zijn erg veel cultuurverschillen op te 
merken,, 
 



• Andere taal, eten, munteenheid etc 
• In China hebben ze hele andere feestdagen als hier, in China 

offeren ze vaak op feestdagen van alles aan de goden 
Dit doen wij hier in Nederland niet 

     Ook worden de feestdagen heel anders gevierd, ze hebben      
andere tradities als wij hier in Nederland kennen. 
• Natuurlijk is het landschap in China heel anders als hier en ik 

denk dat het in China ook veel mooier is als hier 
• In China wordt met stokjes gegeten, wij eten met vork en mes 
• Vroeger was China in 7 delen verdeeld, dat is bij ons nooit zo 

geweest dat Nederland uit verschillende koninkrijken bestond 
• Vroeger werden bij kinderen de voetjes afgebonden in China, dit 

is kindermishandeling en nu ook verboden. 
• De Chinese muur, zo iets hebben wij hier niet. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 



Tegen welke problemen lopen 
geadopteerde kinderen aan 
 
Geadopteerde kinderen lopen tegen veel problemen aan als ze 
geadopteerd zijn. 
Er is zelfs een ziekte die je kan krijgen als je een adoptiekind bent. 
Die ziekte heet Reactieve Hechtingsstoornis. 
De afkorting van deze ziekte is RHS. 
De symptomen van RHS kunnen al voorkomen voor het kind 5 jaar is. 
Als adoptiekinderen uit hun land van herkomst worden geadopteerd 
worden ze geconfronteerd met allerlei veranderingen,, 
 

• Het klimaat 
• De sfeer 
• De reuk 
• Personen   
 

De meeste adoptiekinderen gaan zich toch hechten aan hun nieuwe 
moeder en vader. 
Sommige kinderen hebben hier moeite mee, en dat is dus Reactieve 
Hechtingsstoornis. 
Er zijn heel veel symptomen voor de ziekte, bij elke levensfase zijn er 
weer andere. 
Ik noem de symptomen niet allemaal, want dat zijn er gewoon te veel. 
Ik zal er wel enkele opnoemen. 
De symptomen bij jongere kinderen zijn,, 
 

• In de beginfase vertoond het kind sympathiek en aangepast 
gedrag, thuis en op school 

• Na een tijd wordt het gedrag van het kind naar de ouder die het 
kind het meeste verzorgt steeds afwijzender en uitdagender 

• Andere mensen merken weinig van dit gedrag, ook de ouder die 
het kind niet direct de dagelijkse zorg geeft kan dit ooit ook niet 
opmerken. 

• Er is tussen de verzorgende ouder en het kind een machtsstrijd 
gaande die anderen ook niet opmerken 

• Het kind gaat de ouders naar elkaar uitspelen en na een tijdje gaat 
het ook zo met broertjes, zusjes, vrienden, familie, leerkrachten en 
andere mensen in de omgeving van het kind. 

• Het kind eist thuis in het gezin vooral negatieve aandacht op. 
 
De symptomen bij oudere kinderen zijn,, 



 
• Ze dreigen weg te lopen en zichzelf te doden. 
• Omgang met de verkeerde vrienden 
• Sommige kinderen worden van school gestuurd of spijbelen 

vaak. 
• Diefstal en ander crimineel gedrag wordt vertoond. 
• Het kind gedraagt zich agressief en depressief (het dreigt met 

zelfdoding). 
• Ziet er vaak charmant en goed verzorgt uit voor de 

buitenwereld. 
• Ze liegen en manipuleren en ze vermijden hun ouders graag 

(naar boven gaan als de ouders beneden zijn en omgekeerd). 
• Verslaving. 

 
De belangrijkste kenmerken van de ziekte in het algemeen zijn,, 
 

• De kinderen kunnen niet goed reageren in sociale situaties. 
• En het hechten aan personen zoals de ouders is erg oppervlakkig. 
• De wisselwerking met de ouders verloopt moeizaam. 

 
Het hechten aan personen kun je in 2 subculturen verdelen,, 

• De geremde types,, 
Ze vermijden alle intimiteit en reageren afwijzend of negerend op 
toenadering van volwassenen. 
Een andere naam voor deze kinderen is ook wel,, ‘Frozen Children’ 
• Ongeremde types,, 
Ze zijn gemakkelijk in de directe omgang en maken een goede indruk 
bij mensen. 
Ze zijn vriend van iedereen en krijgen meestal geen vaste relatie met 
leeftijdsgenoten. 
Ze zijn niet aanhalig en kunne geen liefde ontvangen of geven, ze zijn 
vaak ook wreed tegen dieren en liegen vaak. 
De kinderen vertonen abnormaal eetgedrag (schrokken etc.) en ze 
hebben leerproblemen. 
 
Als een kind tenminste 5 van de bovenstaande kenmerken vertoont, 
is het zeer waarschijnlijk dat het kind RHS heeft. 
De diagnose kan alleen worden vastgesteld door een psychiater of 
een orthopedagoog (=gedragswetenschapper) 
Als bij een kind de diagnose RHS gesteld wordt, hebben de ouders al 
een zware en lange tijd achter de rug gehad. 
Maar ook nadat de diagnose van RHS gesteld is zal het moeilijk 
blijven voor ouders, om hen daarbij te begeleiden is gespecialiseerde 
hulp nodig. 



En met hulp van allerlei artsen etc. wordt het probleem verholpen, 
maar voor het zover is gaat er nog heel veel tijd overheen. 
Natuurlijk zijn er nog meer problemen die geadopteerde kinderen 
tegenkomen in hun leven. 
Ze moeten vaak heel erg wennen aan het cultuurverschil tussen hen 
geboorteland en Nederland. 
Vaak is het eten anders, de mensen en alles daaromheen. 
En voor het kind is dit een hele overgang. 
Ook komen sommige kinderen eerder in de pubertijd waardoor ze dus 
eerder ontwikkelen. 
Dit kan niet prettig zijn voor het kind omdat de klasgenootjes nog niet 
zover zijn. 
Sommige kinderen worden er ook mee gepest. 
Een ander probleem is discriminatie. 
Er zijn geadopteerde kinderen die erg gepest worden met hun 
huidskleur, haar etc. 
En voor de kinderen is dit een groot probleem, het is niet leuk en het 
stopt niet zomaar. 
Sommige kinderen die al ouder zijn worstelen er ook mee wie hun 
echte ouders zijn en waarom ze zijn afgestaan. 
Er zijn kinderen die uitzoeken wie hun echte ouders zijn en gaan naar 
hun geboorteland terug om hun familie te zoeken. 
 
Dit vond ik wel een toepasselijk plaatje, je ziet hier 2 handen van 
volwassen blanke mensen en een handje van een geadopteerd, bruin 
kindje. 
 

                                 
 
                        
 



Om welke redenen adopteren mensen 
kinderen 
 
In Nederland is het een hele normale zaak dat kinderen worden 
geadopteerd, maar waarom adopteren mensen eigenlijk kinderen? 
Mensen die kinderen adopteren uit het buitenland hebben niet allemaal 
dezelfde reden om een kind te adopteren maar ze hebben vaak wel 1 
belangrijk deel gemeen,,  
Ze hebben een hele grote kinderwens. 
Er zijn verschillende redenen waarom mensen kinderen adopteren uit 
een ander land,, 
 

• Omdat de vrouw of man onvruchtbaar is en ze toch graag een 
kindje willen wat van hun samen is 

• Omdat iemand misschien wel zelf geadopteerd is en het een goed 
iets vind. 

• Een erfelijke ernstige ziekte in de familie speelt en daarom wordt 
gekozen voor adoptie in plaats van een eigen kind gezien het grote 
risico dat het kind de ziekte ook krijgt. 

• Sommige adoptieouders hebben al een eigen kind maar willen 
graag ook een kind adopteren omdat ze het een goed iets vinden 
en er graag nog een kind bij willen. 

 
Hieronder zie je een soort geboortekaartje van een kind dat is 
geadopteerd, de ouders hebben een kaartje naar mensen heen 
gestuurd als soort geboortekaartje dat het kind in Nederland is.  

 



Welke kinderen worden geadopteerd 
 
Er worden vele kinderen per jaar geadopteerd, maar welke kinderen 
worden nu eigenlijk geadopteerd? 
De belangrijkste reden voor een kind dat geadopteerd kan worden is dat 
er voor het kind in het land van herkomst geen mogelijkheid is om op te 
groeien in het gezin, bij familie of een ander (adoptie)gezin. 
Redenen hiervoor kunnen zijn,, 
 

• Economische problemen van de biologische ouders (ze kunnen 
bv. Niet een kind onderhouden van hun loon) 

• Politieke redenen (bv. In China mag een gezin maar 1 kind 
hebben en als er een 2de komt kan die ook geadopteerd worden) 

• Ongewenste zwangerschappen (bv. Een vrouw raakt zwanger 
maar heeft geen baan, man en geld en staat het kind dus af voor 
adoptie zodat het kind een beter thuis kan krijgen) 

 
De meeste adoptiekinderen in Nederland komen momenteel uit landen 
als,, 
 

• Brazilië 
• Colombia 
• India 
• Ethiopië  
•  Haïti 
• Zuid-Korea 
• Taiwan 
• China 

 
Een kleiner aantal adoptiekinderen in Nederland komen uit Oost-
Europese landen zoals,, 
 

• Polen 
• Hongarije 
• Roemenië 

 
 De leeftijden van de kinderen kunnen uitlopen van 0 tot 6 jaar. 
Er zijn ook kinderen met een handicap. 
Handicaps worden onderscheiden in 2 groepen,, 
* Operabel = een handicap die verholpen kan worden met een operatie 
zoals ’n hazenlip of een hartafwijking. 



* Niet-Operabel = een handicap die niet verholpen kan worden, ook niet 
met een operatie zoals het ontbreken van bepaalde ledematen. 
Er is ook een groep kinderen die door ondervoeding of doordat ze te 
vroeg geboren zijn een onzekere toekomst tegemoet gaan. 
Die kinderen vallen onder de kinderen met een medisch risico. 
Als er meerdere kinderen tegelijk worden geadopteerd voor 1 gezin kan 
het zijn dat 1 of meerdere kinderen ouder zijn dan 6 jaar. 
 
Hieronder zie je een grafiek over het aantal adopties per 1000 
geboortes.  
 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Hoe gaat de adoptieprocedure in zijn werk 
 
Kinderen die geadopteerd zijn uit het buitenland en hier opgroeien 
in Nederland kunnen tegen veel verschillende problemen aanlopen. 
Maar voor je een kind kunt adopteren moet je eerst van alles 
regelen en toestemming vragen. 
Hoe gaat zo’n adoptie nou in zijn werking? 
 
Als je een kind wil adopteren uit het buitenland moet je eerst 
toestemming hebben van het Ministerie van Justitie. 
Als het Ministerie van Justitie het originele gezinsrapport en een afschrift 
van de beginseltoestemming heeft gestuurd naar Wereldkinderen (dit is 
een organisatie voor het adopteren van kinderen) krijg je een 
wachtlijstnummer. 
Want als je een kind wil adopteren betekent het niet dat je binnen een 
paar maanden een kind kunt gaan ophalen. 
Als je op de wachtlijst staat wordt je op de wachtlijst gezet voor alle 
landen waar je uit kunt kiezen. 
Dus je hoeft nog niet specifiek voor een land of werelddeel te kiezen 
waar je een kind uit wilt adopteren. 
Daarna wordt er gevraagd om de eerste betaling te voldoen, dit is 50 
euro inschrijfgeld en een voorschot van 300 euro. 
(Als je nog geen lid bent van Wereldkinderen dan ontvangt u een 
acceptgiro voor 55 euro die je ook moet betalen.) 
Als je de 350 euro hebt betaald ontvang je van Wereldkinderen: 
 

• een intakeformulier met toelichting 
• de bemiddelingsovereenkomst waarbij je een aanvraag tot 

bemiddeling doet. 
•  

Nadat het bemiddelingsformulier weer ondertekent terug is gestuurd 
naar Wereldkinderen en ook het intakeformulier dan neemt 
Wereldkinderen je aanvraag (het adopteren van een kind)  in 
behandeling. 
Naderhand wordt je uitgenodigd voor een intakegesprek. 
Met het bemiddelingsformulier en het gezinsrapport worden in een 
gesprek de bemiddelingsmogelijkheden met je besproken. 
Als je je aanvraag voor het intakegesprek wil intrekken krijg je van 
Wereldkinderen de 300 euro terug die je had betaald als voorschot. 
Zo snel mogelijk na het intakegesprek wordt beslist door Wereldkinderen 
of ze willen bemiddelen. 
Meestal wordt dit beslist binnen 2 maanden tijd. 
Als dit het geval is ontvang je van Wereldkinderen: 



 
• een exemplaar van de door u en Wereldkinderen ondertekende 

bemiddelingsovereenkomst. 
• en een acceptgiro van 2000 euro die je als tweede voorschot moet 

betalen. 
 

Als het tweede voorschot van 2000 euro is ontvangen staat je 
wachtlijstnummer vast. 
Wereldkinderen werkt met 2 wachtlijsten: 

 
• 1 voor ouders die een eerste of derde kind willen adopteren 
• en er is een wachtlijst voor oudere echtparen die een tweede kind 

willen adopteren. Wel moeten deze ouders ook hun eerste kind 
ook via Wereldkinderen hebben geadopteerd. 

 
De wachtlijst kan niet precies op volgorde worden afgewerkt. 
Dit komt omdat er bij de adoptie wordt uitgegaan met het belang van het 
kind. 
Dus het kan best zijn dat je vooraan op de wachtlijst staat maar dat 
diegene die als 4de op de lijst staat het kind krijgt toegewezen en kan 
adopteren. 
Een maatschappelijk werker uit een van de landen contact met je op en 
vraagt om een procedure te starten. 
Op dat moment moet je een keuze maken uit welk land het adoptiekind 
moet komen. 
Deze keuze is definitief en kan niet zomaar gewijzigd worden. 
De benodigde documenten in orde maken is dan het eerse wat je moet 
doen. 
Deze worden naar het land gestuurd waar het adoptiekind vandaan moet 
komen, als deze zijn ontvangen ontvang je een schriftelijke bevestiging. 
Op dat moment zijn de werkzaamheden in het buitenland gestart. 
Zodra er een kind is gevonden dat geadopteerd kan worden door de 
ouders wordt dit besproken. 
Als je dan positief reageert op het voorstal dan krijgt u een rapport over 
het kind, daarbij horen ook foto’s en een medische verklaring. 
Daarna moet er vanalles worden gedaan en kan Wereldkinderen de 
administratie met het land van afkomst van het adoptiekind afronden. 
Als de papieren in het buitenland zijn aangekomen zal daar de adoptie 
volgens de regels van dat land moeten plaatsvinden. 
Soms duurt het een paar weken maar het kan ook wel maanden tot zelfs 
een jaar duren voordat het kind geadopteerd kan worden. 
Nadat alles in orde is gemaakt voor de adoptie kan het kind eindelijk 
geadopteerd worden. 



Nadat het kind is aangekomen in Nederland zijn er nog een paar dingen 
die afgehandeld moet worden maar het belangrijkste is dan achter de 
rug want het kind is er. 
 
*Hieronder zie je een grafiek. 
Aan de linkerkant zie je de landen waaruit kinderen geadopteerd kunnen 
worden. 
Onderaan zie je het aantal weken dat de procedure duurt. 
De kleur geel geeft de algemene wachtlijst aan. 
De bruine kleur is de proceduretijd. 
Blauw wil zeggen de wachttijd na de proceduretijd waarna het kind 
aankomt. 
Als je kijkt bij Brazilië zie je dat de algemene wachtlijst 9 weken duurt. 
De proceduretijd is erg lang, 27 weken. 
Het wachten op het kind duurt daarna gelukkig niet meer lang, dit duurt 
maar 1 week of zelfs korter. 
 

 
 
 
 
 
 
 



Grafieken 
 
Ik heb een site gevonden waarop ik allerlei grafieken heb gevonden die 
over adoptie gaan. 
Hieronder zie je enkele grafieken met uitleg erbij. 
 
Deze grafiek geeft aan hoe de ontwikkeling van de adoptie gaat. 
Je ziet dat Nederland langzaam omhoog gaat dus dat wil zeggen dat er 
steeds meer kinderen geadopteerd worden maar dat er langzaam aan 
meer kinderen worden geadopteerd. 
 

 
 
In deze grafiek zie je hoeveel adopties er zijn op 1000 geboortes. 
 

 
 
 
Deze grafiek geeft weer van elk land hoeveel adopties er ongeveer zijn 
in elk jaar. 



Zo zie je dat er in Nederland een daling was maar rond 1999 steeg het 
aantal adopties in Nederland weer. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Krantenknipsel (van internet) 
 

Ik heb op internet een krantenknipsel op internet gevonden over 
Adoptie,, 

Bron: NRC HANDELSBLAD 30 MEI 2003 

"Er zijn genoeg adoptiekinderen" 
Het alleenrecht van Nederlandse adoptieorganisaties in landen 
werkt niet Zeker niet als dat monopolie wordt uitgebuit, zegt Thea 
Jarvis directeur van een Afrikaans kindertehuis. 

Door onze redacteur ESTHER ROSENBERG 
AMERSFOORT, 30 MEI. Dat er steeds minder kinderen zijn die in 
aanmerking komen voor internationale adoptie, daar moet je bij Thea 
Jarvis (52) niet mee aankomen. Jarvis is directeur van een kindertehuis 
in Zuid-Afrika van waaruit kinderen geadopteerd worden. Ze is in 
Nederland om te onderhandelen met een nieuwe adoptieorganisatie. 

Volgens minister Donner van Justitie zijn er wél te weinig kinderen. Hij 
liet begin dit jaar weten dat adoptieprocedures in Nederland te lang 
duren omdat "het aantal kinderen dat voor adoptie beschikbaar is 
structureel kleiner is dan her aantal personen dat een kind wil 
adopteren". Adoptieorganisatie Vereniging Wereldkinderen bevestigde 
dat er steeds minder kinderen ter adoptie warden afgestaan Met name 
doordat steeds meer landen zich binden aan het Haags adoptieverdrag 
uit 1993, waarin staat dat een kind alleen voor internationale adoptie in 
aanmerking komt als er geen andere optie is. 

In Nederland hebben de zeven adoptieorganisaties die bevoegd zijn te 
bemiddelen, in 1995 de wereld onderling verdeeld. Op een enkele 
uitzondering na mag sindsdien in ieder land slechts één organisatie 
werken. Dat is om concurrentie tussen de organisaties te voorkomen, 
zodat ze elkaar niet in de weg zitten. In de praktijk blijken 
adoptieorganisaties uit sommige door hen geclaimde landen niet of 
nauwelijks kinderen te halen. 

http://www.nrc.nl/


Thea Jarvis, 
directeur van een 
Afrikaans 
kindertehuis, met 
vijf kinderen die 
uit haar tehuis 
werden 
geadopteerd. 
Volgens Jarvis 
kunnen er meer 
kinderen 
geadopteerd 
worden dan nu 
gebeurt.  
(Foto Joyce van 
Belkom) 

 

Thea Jarvis werkt daarom liever met andere landen dan Nederland, zegt 
ze. In landen als Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland heeft ze de keuze 
uit verschillende adoptieorganisaties die ieder hun eigen 
selectieprocedures voor ouders hebben. Zo heeft Jarvis zelf de keuze 
om een goede familie voor haar kinderen te vinden. 

In Zuid-Afrika heeft de Vereniging Wereldkinderen her alleenrecht om te 
bemiddelen voor adoptie naar Nederland. In 2001 bemiddelde de 
organisatie er voor 19 kinderen. Wereldkinderen werkt er met één 
organisatie, die weer met verschillende kindertehuizen samenwerkt. 
Totdat enkele ouders op eigen initiatief contact legden met het tehuis 
van Thea Jarvis. Wel moest de procedure deels via Wereldkinderen 
verlopen dat hoort zo. De ouders moesten, exclusief reiskosten 
gemiddeld 3.000 euro betalen voor de hele procedure. Wie de 
adoptieprocedure geheel door Wereldkinderen laat doen, betaalt 11.232 
euro, exclusief reiskosten. 

Wereldkinderen nam contact op met Jarvis en vroeg haar om ouders die 
zelf naar haar toe kwamen,voortaan te weigeren. In een brief aan Jarvis 
van mei vorig jaar zegt Wereldkinderen privé-adoptie te willen 
"formaliseren", zodat "het in overeenstemming is met de Haagse 
Conventie". Jarvis weigerde dat. "Vervolgens heeft Wereldkinderen ons 
laten weten dat als we niet exclusief met ze samen zouden werken, ze 
beklag zouden doen over onze maatschappelijk werkers. Ze zouden ze 
aangeven zodat hun vergunningen ingetrokken zouden worden." 



Wereldkinderen ontkent dat ze Jarvis gevraagd zou hebben de privé-
adopties te weigeren, of dat de vereniging, als exclusieve samenwerking 
niet mogelijk is, haar beklag zou doen over de betrokken 
maatschappelijk werkers. Wereldkinderen zegt in Zuid-Afrika niet veel 
kinderen te adopteren omdat er een nieuwe adoptiewet in ontwikkeling is 
volgens het Haags adoptieverdrag, die nog dit jaar zal worden 
aangenomen. "Het is duidelijk dat de adopties die nu in Zuid Afrika door 
privé-personen worden gedaan, niet meer toegestaan zullen worden en 
dat er uitsluitend met bonafide organisaties gewerkt gaat worden", laat 
een woordvoerder weten. Overigens is privé-adoptie, zoals de vijf ouders 
dat via Wereldkinderen bij Thea Jarvis deden, volstrekt legaal, ook 
volgens het Haags adoptieverdrag. Het aanbod van Zuid-Afrikaanse 
kinderen dat door andere landen geadopteerd kan worden, zegt Jarvis, 
is zo groot als de opening van de voordeur van de organisaties. Er zijn 
genoeg kinderen die geadopteerd moeten worden en genoeg ouders die 
een kind willen adopteren. 

De Zuid-Afrikaanse regering verwacht 10 miljoen wezen in 1010. "Op dit 
moment worden jaarlijks 9.000 baby's in Zuid-Afrika gevonden, waarvan 
7.000 levend en dat zijn slechts de officiële cijfers. Dat zijn de kinderen 
van wie de naam bekend is." Toen bet tot drie jaar geleden in Zuid-Afrika 
niet mogelijk was kinderen door ouders in andere tanden te laten 
adopteren, adopteerden Thea en haar man ze zelf, inmiddels veertien 
kinderen. Haar twee biologische dochters adopteerden er zes. 

Jarvis is nu in Nederland in gesprek met de Nederlandse 
Adoptiestichting (NAS), een nieuwe organisatie. De NAS heeft het 
verdrag uit 1995 nier ondertekend waarin de organisaties beloven niet in 
elkaars landen te werken. Ook heeft de NAS een klacht ingediend bij de 
mededingingsautoriteit NMA. Door de huidige manier van werken 
zouden kinderen die geadopteerd kunnen worden, n in tehuizen blijven 
zitten. Het is niet duidelijk wat er gebeurt als Jarvis en de NMA met 
elkaar tot een overeenkomst komen in de adoptiewet staat dat de 
organisaties met elkaar samen dienen te werken. En het verdrag uit 
1995 kwam mede op initiatief van het ministerie van Justitie tot stand. 

Om het tehuis van Jarvis nier afhankelijk te laten zijn van bedrijven, of 
adoptieorganisaties hebben adopterende ouders in de verschillende 
Landen er ten fonds voor opgericht. In Nederland kunnen mensen voor 
7,50 euro een bedje in het tehuis adopteren. leder kwartaal krijgen 
donateurs een verslag met foto's van wie er in heeft gelegen en van de 
activiteiten van de kinderen (www.adoptiebedje.nl). 

Bron: NRC HANDELSBLAD 30 MEI 2003 

http://www.nrc.nl/


Het onderzoek 
 
Ik heb de volgende onderzoeksvraag gekozen,, 
Tegen welke problemen lopen geadopteerde kinderen aan in 
Nederland? 
 
Ik heb voor deze vraag gekozen omdat ik dacht dat ik hierover wel 
onderzoek kon doen. 
Het onderzoek doe ik door mensen te interviewen die geadopteerd zijn 
of zelf kinderen geadopteerd hebben. 
 
Op de volgende bladzijdes zie je de interviews die ik heb gedaan met de 
antwoorden erbij. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ik heb Lenny geïnterviewd,  
ze is 27 jaar en is geadopteerd op jonge leeftijd. 
 
1 Wat vindt u ervan dat u geadopteerd bent? 
Ik vind het heel gewoon, ik weet niet beter. 
 
2 Hebt u problemen gehad doordat u geadopteerd bent? 
Née, ik heb nooit problemen gehad doordat ik een adoptie kind ben, en 
nu nog steeds heb ik geen problemen. 
 
3 Zou u zelf ook ooit kinderen willen adopteren, waarom wel of niet? 
Ik zou het wel willen, maar ik heb nu al 3 lieve kinderen. 
Ik zou ook pas verder over adoptie nadenken als we bijvoorbeeld zelf 
geen kinderen kunnen krijgen. 
 
4 Wat vindt u van adoptie? 
Ik vind adoptie een wel goed. 
Maar dan moet die persoon die geadopteerd is wel altijd weten van de 
adoptie en niet pas op latere leeftijd of zelfs nooit van haar eigen adoptie 
afweten want dat geeft wel problemen. 
 
5 Hoe oud was u toen u geadopteerd werd, en wat is het land waaruit u 
geadopteerd bent? 
Ik was 3 weken oud toen ik naar Nederland kwam. 
Mijn adoptieland is Brazilië. 
 
6 Heeft u er behoefte aan om ooit te weten te komen wie u echte ouders 
zijn, waarom wel of niet? 
Née, ik heb er geen behoefte aan om mijn echte familie te leren kennen. 
Mijn zus (geadopteerd) is een paar jaar geleden terug naar Brazilië 
geweest en het is haar erg tegengevallen. 
Vandaar dat ik niet terug ga voor mijn familie te leren kennen. 
Wel wil ik het land zelf wat beter leren kennen. 
 
7 Hoe oud was u toen u verteld werd dat u geadopteerd was, en hoe 
reageerde u daarop? 
Ik heb altijd geweten dat ik geadopteerd ben. 
Als je klein bent weet je wel niet wat het eigenlijk precies betekent maar 
je leert er wel mee omgaan. 
 
 

 



Ik heb ook Mirline geinterviewd, 
ze is 11 jaar oud en werd geadopteerd toen ze nog klein was. 
De antwoorden zijn niet zo erg uitgebreid bij haar omdat ze op sommige 
vragen wel antwoord wist maar geen reden of ze kon geen uitgebreid 
antwoord verzinnen. 
 
1 Wat vindt u ervan dat u geadopteerd bent? 
Leuk en niet leuk. 
Leuk omdat je hier meer luxe hebt. 
Niet leuk omdat ik niemand meer ken van mijn echte familie. 
 
2 Hebt u problemen gehad doordat u geadopteerd bent? 
Née, niet echt. 
 
3 Zou u zelf ook ooit kinderen willen adopteren, waarom wel of niet? 
Misschien wel, dat zie ik later wel als ik groot ben. 
 
4 Wat vindt u van adoptie? 
Als ’t kind geen ouders heeft vind ik het goed dat het kindje dan toch een 
opvoeding krijgt. 
 
 
5 Hoe oud was u toen u geadopteerd werd, en wat is het land waaruit u 
geadopteerd bent? 
Ik was 17 maanden toen mama en papa mij adopteerden. 
Ik ben geadopteerd uit Haïti, uit het plaatsje Pilate. 
 
6 Heeft u er behoefte aan om ooit te weten te komen wie u echte ouders 
zijn, waarom wel of niet? 
Ja, het lijkt me wel leuk om ze te ontmoeten. 
 
7 Hoe oud was u toen u verteld werd dat u geadopteerd was, en hoe 
reageerde u daarop? 
Vanaf mijn 3de ging ik vragen stellen, en ik vond het toen wel fijn dat ik 
geadopteerd was en zo reageerde ik ook. 
 
 
 
 
 
 

        
 



Ik heb Embert geinterviewd, 
hij heeft samen met zijn vrouw een kind (Mirline is zijn dochter, haar heb 
ik ook geïnterviewd) geadopteerd. 
 
1 Waarom heeft u ervoor gekozen om een kind te adopteren? 
Omdat we zelf geen kinderen konden krijgen maar toch graag een kind 
wilden. 
 
2 Zou u nog een kind willen adopteren? 
Ja, heel graag maar we kunnen het niet meer betalen en we zijn te oud 
om nu nog een kind te adopteren. 
 
3 Welke problemen is u kind tegengekomen en komt u kind nog steeds 
tegen in het leven doordat ze geadopteerd is? 
* Ze is opvallender als de andere kinderen want ze heeft een donkere 
huidskleur als enige van de klas. 
* Andere achtergrond dan andere kinderen uit haar omgeving. 
* Ze is eerder in de puberteit gekomen als andere kinderen. 
 
4 Voor welk adoptieland hebt u gekozen en waarom koos u voor juist dit 
adoptieland? 
Haïti, we wilden graag een bruin kind en we wilden perse een escort kind 
(= een kind dat wordt gebracht naar de nieuwe ouders toe in Nederland 
door de organisatie, je hoeft het kind dus niet zelf op te halen). 
Er waren in die tijd maar 3 escortlanden over waar bruine kinderen 
geadopteerd konden worden. 
Ethiopië en Sri Lanka vielen af door problemen. 
Haïti bleef over, en daarom hebben we uit dat land Mirline geadopteerd. 
 
5 Wat zijn de voor – en nadelen van adoptie? 
Voordelen,, 
Je hebt een kind, je droom komt om een kind te hebben komt uit en je 
wordt erg goed voorbereid op de adoptie. 
Nadelen,, 
Het kost erg veel geld en tijd ( 4-6 jaar ), je hele familie en jezelf worden 
gescreend, er is veel administratie die je moet doen, als het kind in 
Nederland is dan duurt het nog 1 jaar voordat het officieel je kind is. 
 
6 Hoe oud was u kind toen u vertelde dat ze geadopteerd was en hoe 
reageerde ze erop? 
Ze was 17 maanden, ze zag meteen het huidskleurverschil maar ze nam 
het goed op dat ze geadopteerd was toen ze vragen begon te stellen. 
 



7 Welke problemen bent u tegengekomen tijdens de procedure voor de 
adoptie plaatsvond? 
* De procedure duurde erg lang  
* Je moest een cursus volgen over hoe je een goede ouder kon worden. 
* We schrokken ervan dat de adoptie zo duur was 
* Je moest veel papieren invullen en het duurde heel lang voor er op die 
papieren gereageerd werd. 
* Je bent zo afhankelijk van 1 organisatie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Conclusie Onderzoek 
 
Het antwoord op mijn onderzoeksvraag 
( Tegen welke problemen lopen geadopteerde kinderen aan in 
Nederland? ) 
is,, 
Er zijn verschillende problemen die je kunt tegenkomen als je 
geadopteerd bent maar bij heel veel geadopteerde kinderen komen 
weinig of zelfs geen problemen voor doordat ze een adoptiekind zijn. 
Zo kunnen ze opgroeien net zoals ieder gewoon kind dat niet 
geadopteerd is. 
Als er problemen zijn kunnen het de volgende zijn volgens de 
adoptieouders en adoptiekinderen,, 
* Sommige kinderen zijn eerder in de puberteit en ontwikkelen zich dus 
eerder als andere kinderen op school etc. 
* Het kind heeft een andere achtergrond dan andere kinderen waarmee 
hij/zij omgaat. 
* Er kunnen ook problemen ontstaan als het kind pas heel laat weet dat 
het geadopteerd is. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              



Algehele Conclusie 
 
Ik ben door dit werkstuk erachter gekomen dat adoptiekinderen best 
erge problemen kunnen tegenkomen in hun leven. 
Vooral de Reactieve Hechtingsstoornis is een ernstige aandoening die 
kan voorkomen bij adoptiekinderen. 
Maar ook de andere gevolgen van adoptie zijn niet echt leuk. 
Kinderen kunnen gepest worden omdat ze een andere huidskleur 
hebben, sommige komen eerder in de puberteit, ze kunnen soms erg 
moeilijk wennen aan de cultuurverschillen tussen hun adoptieland en 
Nederland en soms worstelen ze ermee wie hun echte ouders zijn maar 
durven ze hierover niet te praten met hun adoptieouders. 
Natuurlijk zijn er nog veel meer problemen die kunnen voorkomen. 
 
Als mensen kinderen willen adopteren is de procedure erg lang en het 
kost erg veel geld. 
Veel mensen kunnen niet adopteren omdat ze het geld niet hebben. 
De procedure duurt lang, je wordt uitgebreid gescreend en je familie 
ook en het duurt lang voordat het kind er eindelijk is. 
 
Er zijn vele cultuurverschillen tussen China en Nederland. 
De cultuur is daar erg anders. 
Hun vieren andere feesten en ze offeren goden, dat doen wij hier niet. 
Ook is de geschiedenis van het land heel anders, en de Chinezen 
mogen per gezin maar 1 kind krijgen. 
Het eten in China en de taal verschilt ook heel wat met hier. 
 
Mensen adopteren kinderen om verschillende redenen. 
Soms omdat ze samen geen kinderen kunnen krijgen maar het kan zij 
dat 1 van de 2 personen zelf geadopteerd is en daarom zelf graag een 
kind wil adopteren. 
 
Niet ieder kind kan worden geadopteerd, er zijn speciale kinderen die 
mensen kunnen adopteren. 
Als een kind wordt geadopteerd is dit meestal om Economische 
redenen, Politieke redenen maar het kan ook komen door een 
Ongewenste Zwangerschap van iemand die daarom haar kind ter 
adoptie afstaat. 
Kinderen met de leeftijden tussen de 0-6 jaar kunnen worden 
geadopteerd. 
Ook kinderen met een handicap mogen geadopteerd worden, zodat ook 
zei de kans krijgen op een beter leven. 
 



Buitenlandse kinderen worden geadopteerd als ze niet krijgen waar ze 
recht op hebben. 
Ze kunnen dan geadopteerd worden, zodat zij ook de kans hebben op 
een nieuw, beter leven. 
Er zijn ook Nederlandse kinderen die je kunt adopteren, in Nederland 
worden jaarlijks rond de 30 á 40 kinderen ter adoptie afgestaan. 
Dus als Nederlander kun je ook een Nederlands kind adopteren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Literatuuropgave,, bronvermelding 
 
Ik heb mijn informatie van internet en uit boeken van de bibliotheek 
gehaald. 
Ook heb ik informatie verkregen via mensen die ik ken en die kinderen 
geadopteerd hebben of zelf geadopteerd zijn. 
 
Boeken 
* Adoptie,, een levenslang dilemma 
Geschreven door,, René Hoksbergen & Hans Walenkamp 
 
* Afgestaan,, begrip voor het geadopteerde kind 
Geschreven door,, Nanc verrier 
 
Internetsites 
* www.google.com hier heb ik plaatjes vanaf gehaald voor in mijn 
werkstuk en ik heb hiermee ook met de zoekmachine naar sites gezocht 
die ik kon gebruiken. 
 
* http://www.wereldkinderen.nl/sites/wereldkinderen.php?id=132 deze 
site heb ik gebruikt voor het beantwoorden van sommige deelvragen en 
ik heb er een grafiek afgehaald. 
 
* http://www.bodemloos.com van deze site heb ik veel informatie kunnen 
afhalen bij het beantwoorden van mijn hoofdvraag.  
 
* http://home.tiscali.nl/adoptie/chinachild/cultuur.html deze site vind ik erg 
mooi gemaakt en er staat erg duidelijke informatie op over de Chinese 
cultuur, dit heb ik gebruikt voor 1 van mijn deelvragen. 
 
* http://www.adoptie.nl/adoptieprocedure/stapvoorstap/index.htm op 
deze site stonden bij de veelgestelde vragen informatie die ik kon 
gebruiken voor mijn werkstuk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.google.com/
http://www.wereldkinderen.nl/sites/wereldkinderen.php?id=132
http://www.bodemloos.com/
http://home.tiscali.nl/adoptie/chinachild/cultuur.html
http://www.adoptie.nl/adoptieprocedure/stapvoorstap/index.htm


Nawoord 
 
Ik vond het best moeilijk om dit werkstuk te maken. 
Normaal maak ik mijn werkstukken zo, met gemak en is het resultaat ook 
goed, maar van dit werkstuk weet ik niet of het goed is. 
Het was erg moeilijk om goede deelvragen te verzinnen die ook met de 
Multiculturele samenleving te maken hebben. 
Nu heeft niet alles met de multiculturele samenleving te maken maar 
sommige onderwerpen wel. 
De rest zit erbij als extra. 
In dit werkstuk zit erg veel tijd, ik heb er hard aan gewerkt en er veel tijd 
in gestoken om het zo goed mogelijk te maken. 
Vooral het onderzoek vond ik erg moeilijk, ik snapte er vrij weinig van. 
 
Groetjes Kim 
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