JAARVERSLAG 2016 - 2017
Voorwoord
Met passie voor de geadopteerde proberen wij zoveel mogelijk personen te herenigen. In dit verslag
beschrijven wij de gang van zaken binnen onze organisatie in de afgelopen periode van bestaan tot
nu. Wij denken dat we zowel in Indonesie als in Nederland op een positie staan dat we geadopteerden
een totaal pakket kunnen aanreiken wat binnen onze mogelijkheden ligt. U leest wat er allemaal is
gebeurd en hoe we ervoor staan. Onze visie als bestuur en de verwachtte ontwikkeling zullen wij dan
ook hierin schetsen.
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Wie zijn wij?
Stichting Mijn Roots is een non-profit organisatie die zich inzet om biologische families uit Indonesië te
herenigen. Mede door adopties zijn veel kinderen van families van elkaar gescheiden geraakt. Zo zijn
tussen de jaren 1977-1983 ruim 3000 kinderen uit Indonesië geadopteerd naar Nederland. Dit houdt in
dat ruim 3000 kinderen zijn of haar thuis is kwijtgeraakt.
Visie & Missie
De geadopteerden uit Indonesië leeftijd tussen de 25 en 45 jaar hebben nu de leeftijd bereikt dat zij
zich afvragen of familieleden nog leven en waarom ze zijn afgestaan.
Ieder persoon heeft het recht te weten wie zijn of haar ouders zijn. Daarom is het de grootste wens
van Stichting Mijn Roots om hen te helpen door ze de mogelijkheid te bieden biologische familie te
vinden. Ieder kind heeft het recht om te weten wie of zijn ouders zijn. Ons doel is zoveel mogelijk
geadopteerden herenigen met biologische familie in Indonesië.
Personen in de organisatie
In Nederland werken Christine en Lucy als contactpersoon tussen Nederland-Indonesië en
Nederland-aanvrager. Zij zijn beide geadopteerd uit Indonesië. Lucy heeft haar biologische familie
gevonden en Christine is nog steeds op zoek.

Omdat de mensen achter Stichting Mijn Roots weten hoe moeilijk het is om je biologische familie niet
te kennen en zij het daarom zo belangrijk vinden om mede-geadopteerden te helpen hun biologische
familie te vinden, werken zij net als onze zoekers vanuit ons hart.
In Indonesië heeft de stichting een team van vrijwillige zoekers. Ana coördineert de zoektochten. De
vrijwilligers gaan fysiek zoeken naar de plaatsen, straten en wijken welke in de adoptie documenten
vermeld staan. Zij werken met passie en liefde vanuit het hart met als enig doel om zoveel mogelijk
families met elkaar te herenigen. Zij doen dit werk belangeloos!
Visie
We hopen zoektochten te kunnen oplossen nu we meer weten van het netwerk destijds in Indonesië,
informatie van de ene zoektocht helpt de andere. We hoeven niet steeds alles meer langs te gaan,
soms komen we bijvoorbeeld een adres tegen waar we al hebben gezocht. Of weten we informatie al
over een bepaalde kliniek en hebben we inmiddels her en der contactpersonen die we zijn
tegengekomen tijdens het zoeken.
De komende 10 jaar zullen we nog aanvragen krijgen maar het zal afnemen en moeilijker worden om
familie te vinden doordat de leeftijd van biologische ouders hoger wordt. Kans op overlijden groter ook
van betrokkenen als getuigen.
We verwachten de komende tijd ook steeds meer op illegaliteit te stuiten omdat we nu weten wat er
zich destijds afspeelden. Aan het begin van ons avontuur wisten we niet in welke mate we dit tegen
zouden komen, maar we komen het steeds vaker tegen helaas.
We hopen dat via de Database, awareness in Indonesië en bekendheid in Indonesië door media we
nog meer families kunnen herenigen. Ook omdat andersom zoeken mogelijk is. We voelen ons
gesteund door lokale instanties, en hopen bureaucratie te kunnen omzeilen. Dat we steeds meer
medewerking tot inzage krijgen in de administratie in Indonesië.
Ons netwerk met geadopteerden breidt zich steeds verder uit. Media helpt ons hierbij. We willen dit
blijven uitbreiden. “De kracht van social media” in zetten. Verder willen we ons positief profileren en
hopen we dat er veel mond op mond reclame zal plaats vinden.
Door meer aanvragen en omdat we meer willen bereiken hebben we Lucy aangenomen. Corianne is
gestopt met haar werkzaamheden afgelopen jaar. Lucy zal ons versterken als contactpersoon voor
geadopteerden en zich onder andere richten op Sponsoring.
In Indonesië zullen we meerdere bezoekers verspreid in Indonesië inzetten om kosten te besparen en
omdat we meer zoekers nodig hebben gezien het stijgende aantal aanvragen.
We zullen samenwerken met Ojau, UAI, Fiom, YCM en andere organisaties.
Wij hopen op support van Indonesië en Nederland als het gaat om verantwoordelijkheid nemen en
samenwerken, dat ze bereid zijn om geadopteerden en families te ondersteunen.
We hopen dat zoveel mogelijk geadopteerden de kans krijgen om te zoeken, dat we de drempel laag
kunnen houden.
Bijeenkomsten
Minimaal 2 keer per jaar brengen wij geadopteerden bij elkaar. Men kan op informele manier kwesties
rondom hun adoptie bespreken. Men helpt elkaar om adoptie, hun roots een plaats te geven in hun
leven. Men wisselt ervaringen uit ten aanzien van een Rootsreis. Men helpt elkaar adoptie een plek te
geven.
Adoptieouders wisselen ervaringen uit. Adoptie ouders kunnen onderling met elkaar ervaring
uitwisselen en zijn betrokken bij de roots van hun kinderen.
Als geadopteerde uit Indonesië lijk je qua uiterlijk en karakter minder op hun adoptieouders dan
biologisch eigen kinderen. Het is voor geadopteerden soms moeilijker om zich met hen te
identificeren, tijdens bijeenkomsten merken wij dat men zich met elkaar identificeren. We hebben
allemaal een zelfde achtergrond en dat geeft verbinding met elkaar.

Tegenwoordig zijn de cultuur van het land van origine en de afstand geschiedenis van de kinderen wel
belangrijke thema's bij de opvoeding in de meeste adoptiegezinnen, maar dat was in de jaren en
zeventig en tachtig toen onze doelgroep is geadopteerd minder gebruikelijk. De meeste zijn
geadopteerd tussen tussen de Jaren ’74 en ’83.
We proberen dan ook de geadopteerden met de cultuur van Indonesië in aanraking te laten komen en
kennis van het land over te dragen.
Minimaal twee keer per jaar willen we een bijeenkomst organiseren waaronder 1 familiedag omdat
“onze” kinderen wellicht met vragen zullen komen.
We mogen gratis een bijeenkomst houden op de Indonesische Ambassade, hierin geven zij hun
faciliteiten en support.
Ons netwerk
We onderhouden goede contacten nu hier met ambassade NL in Jakarta als Indonesische
ambassade in Den Haag. Ook hebben we contact met het ministerie van sociale zaken. We worden
gezien als een unieke groep Indonesiërs en Nederlanders. Vanuit de Indonesische zijde zijn we erkent
als ex-Indonesiërs. Dingen worden wat makkelijker als het gaat om bijv. visa bijvoorbeeld of om
toegang te krijgen tot files.
We werken samen met het Fiom als het gaat om geadopteerden die via Fiom willen zoeken en
begeleiding van het Fiom willen.Fiom zal waar het gaat om Indonesië geadopteerden naar ons
doorverwijzen.
Lokale organisaties KEMSOS, PMI (rode kruis) en YCM vragen we ook om hulp. Laatste biedt aan om
het contact te zijn voor Indonesische families die op zoek zijn naar iemand in Nederland.
Onze vrijwilligers in Indonesië komen in alle lagen van de bevolking van heel arm tot heel rijk en we
worden door alle lagen geholpen door mensen op verschillende posities en het is fijn om te weten dat
iedereen erg begaan is. De manier waarop onze zoekers mensen benaderen (zij kennen de
Javaanse, Indonesische cultuur) helpt ook omdat er veelal taboes waren en die nu doorbroken
worden.
De media is ons ook behulpzaam. We doen oproepen via landelijke kranten en lokale kranten en via
de radio en tv. Dit is een optie wanneer het fysiek zoeken door onze zoekers nog niet is gelukt. Soms
wordt er een artikel in de krant over Mijn Roots geschreven of worden we uitgenodigd in een talkshow
of mogen we een oproep doen in een programma.
We houden een database bij van alle geadopteerden die zoeken, we kijken of er ergens
overeenkomsten zitten. Mogelijk kun je met de ene zoektocht ook een andere oplossen. Wie weet
vinden we een familie match.
We hebben nu wel een beetje het netwerk in kaart van adoptie organisaties destijds en er zijn een
paar plaatsen waar meerdere geadopteerden vandaan kwamen. Met name daar werpen we lijntjes uit.
Ook hebben we enkele getuigen, verloskundigen gevonden die nog leven. Daar richten we ons ook op
tijdens het zoeken. We proberen een overzicht te maken van betrokkenen. We kunnen ook zien waar
de meeste geadopteerden vandaan komen.

Waar geadopteerden vandaan komen bron; Jeroen de Graaff

In deze plaatsen bevonden zich kindertehuizen en klinieken. Soms kwamen moeders niet uit deze
plaats maar uit de omgeving erbuiten, ze woonden er tijdelijk om te werken, bevielen hier of brachten
hun kind hierheen om het af te staan. Er werd soms gebruik gemaakt van een tussenpersoon die het
kindje naar deze plaats bracht.
Nazorg
Auteurs zien de afstand van de moeder als een allesbepalende traumatische ervaring voor
geadopteerden en de moeders, omdat afstand doen van kinderen een levenslange invloed op alle
betrokkenen heeft. Zij hebben vaak het gevoel dat een deel 'aan hen ontbreekt' en moeten op de een
of andere manier mee leren omgaan met deze oer verwonding. Volgens die auteurs is een hereniging
tussen geadopteerde en de moeder daarbij essentieel
Naast zoeken hopen we een steun en een luisterend oor te zijn en geven we tips en advies. Als mede
geadopteerden hopen we die basis van vertrouwen te zijn.
Als een geadopteerde professionele hulp wil kunnen we hem/haar doorverwijzen naar adoptie
coaches of zorginstanties. Ook als het gaat om een moeder die een geadopteerde in Nederland zoekt
kunnen we een beroep doen op het Fiom, zij kunnen in de database en nemen dan contact op met de
geadopteerde in Nederland en kan deze begeleiden hierin.
Van de aanvragen tot nu toe, heeft 1/3 van de zoekers te kampen met problemen in hun leven die met
hun adoptie te maken hebben. Wat meer dan 30 jaar geleden is gebeurt daar hebben sommige
geadopteerden nog last van. De problemen hebben te maken met de afstand door de moeder, de
moeilijke start van het leven van sommige geadopteerden (waardoor hechtingsproblemen zijn
ontstaan). Ze moeten op de een of andere manier omgaan met hun verlieservaringen en de
afwezigheid van informatie over hun achtergrond. De meesten hebben hun manier van leven
gevonden in de sociale maatschappij, maar er zijn er ook nog zoekenden en enkele hebben
professionele hulp nodig. Ouders vinden draagt bij aan identiteitsvorming, de vraag wie ze zijn en
kunnen meer rust vinden. Ook als we niet vinden proberen we begeleiding te geven bij elke stap en in
de acceptatie ervan wat de uitkomst ook is. Adoptie heeft invloed op het welzijn en soms sociale leven
merken wij. We leren ze meer uit hun roots te halen en elkaar te steunen “Root for eachother”.
De afstandsmoeders hebben ook een wond opgelopen die blijft.
Zij hebben hun kind (moeten) afstaan voor adoptie en beschrijven heftige gevoelens van verlies,
onmacht, depressie, onzekerheid en een lage zelfwaardering. Als we families hebben gevonden
proberen we nazorg te bieden. We houden contact met deze moeders en helpen ze in het contact met

de geadopteerde, maar ook in hun levensonderhoud, want de meesten leven in armoede. Zo gaat 1
van de vrijwilligers regelmatig langs. Concreet onze bijdrage in Indonesië:
Huis voor een moeder gezocht we beheren haar financiën
Dak van een moeder gemaakt omdat er lekkage was.
BPJS ziektekostenverzekeringen worden afgesloten en maandelijks betaald.
De geadopteerde bekostigen dit, wij doen de uitvoering en geven soms extra’s waar nodig.
Na een ontmoeting, vragen wij hoe het was geweest. Of we ergens mee kunnen helpen. Ook vragen
we of ze hun verhaal willen opschrijven en willen delen met mede geadopteerden. De bijeenkomsten
dragen ook bij om contact met elkaar te houden en onze ervaringen uit te wisselen. Ook gebruiken we
onze website en facebook pagina om ervaringen te delen.
Een geslaagde zoektocht
Inmiddels hebben wij in een tijdsbestek van 3 jaar voor 20 geadopteerden familie gevonden. Een
succes waar we erg blij mee zijn, echter er lopen nog zo’n 20 zoektochten die we graag zouden willen
oplossen.
Wat zorgt ervoor dat een zoektocht slaagt?
Als namen en adressen kloppen uit de papieren en men niet verhuisd is kunnen we mensen vinden of
na rondvragen weten vaak oude mensen nog dingen of kunnen gegevens bij administratie kantoren
worden opgevraagd.
Ook als het bij de notaris op legale wijze is gebeurt in de file zit info van de moeder. Verder veel via
via, mond op mond verspreiden van de informatie en heel veel geluk hebben.
- We ontvangen complete dossiers van het adoptieproces.
- We treffen authentieke ID bewijzen van afstandsouders en getuigen
- Een foto van de afstands moeder helpt
- Alle betrokkenen zijn geregistreerd bij de notaris die de file heeft bewaard
- Lokale mensen helpen door mond op mond de zoek informatie te verspreiden
- Media radio/krant/tv/internet delen de zoek informatie en er komen goede tips
- Support van lokale administratie kantoren waar alles up to date is en files te achterhalen zijn.
Namen zijn terug te vinden in de basisadministratie
- Een integere benadering zodat geheimen, taboes worden toevertrouwd
Wat is de reden dat een kind is afgestaan?
-

Pure armoede, geen geld zelf zien te overleven. Het kind een beter leven geven.
Druk van de familie, opa, oma, moeder of vader bepaald.
Buitenechtelijk kind was niet mogelijk, daarnaast waren de moeders erg jong
Taboes, vreemd gaan
Kind van prostituee, moeder kon er niet zelf voor zorgen
Kind was doodziek, ouders konden het niet zelf verzorgen
Ze werden gedwongen het kind af te staan

Wat bemoeilijkt de zoektocht?
We kunnen niet meer bij de originele files. De data is van meer dan 35 jaar geleden. De administratie
is meestal niet zorgvuldig bijgehouden destijds. Soms heeft men files weggegooid, is het opgegeten
door termieten door het niet digitaliseren of goed opbergen van de documenten.
Organisaties die niet je file vanzelfsprekend vrij geven zoals een foto van de moeder, wat de zoektocht
makkelijker maakt en belangrijk is voor de identiteit. Onlangs hebben 2 geadopteerden een foto
gekregen na 35 jaar.

Adoptie ouders die tegenwerken en file niet vrij willen geven of informatie.
De bureaucratie, ondanks een schone president is er nog steeds corruptie aanwezig en zal het duren
voordat Indonesië helemaal schoon is hiervan. We worden soms van het kastje naar de muur
gestuurd, er worden overal verschillende regels gehanteerd en bedragen voor een dienst. Soms is de
juiste persoon afwezig. Je moet veel geduld hebben om iets voor elkaar te krijgen.
Afstanden maken dat het zoeken lang duurt Indonesië is een groot land met veel mensen, je hebt te
maken met druk verkeer en een niet zo’n goede infrastructuur als in Nederland. Ook het landschap is
niet vergelijkbaar met het platte Nederland, waardoor je langer over een bepaalde afstand doet.
Jakarta is het aller moeilijkste om familie te vinden, veel veranderd, vaak kwamen moeders van buiten
de stad en woonden er tijdelijk. In de papieren werden deze tijdelijke adressen opgegeven. Familie
kwam echter van buiten de stad.
Jakarta is een grote stad met miljoenen mensen, het lijkt zoeken naar een speld in de hooiberg, er
wordt veel gebouwd waardoor straten/wijken verdwijnen. Omdat het meer dan 30 jaar geleden is, is er
veel veranderd.
Getuigen overleden
Soms zijn mensen al overleden waardoor we dingen niet meer kunnen nagaan.
Familie en betrokkenen die niet meewerken
Soms zijn er mensen die niet alles vertellen omdat men bang is om de waarheid te vertellen omdat er
een taboe schuilt.
Slordigheden in documenten jaartallen, namen verkeerd geschreven. Iemand is in 1925 geboren ipv
1952
Omgekeerde zoektocht zoeken in Nederland
Het komt nu ook voor dat familie in Indonesië een geadopteerde zoekt in Nederland.
We proberen de geadopteerde te vinden via Social Media of met hulp van Fiom. Zij kunnen in de
Database gegevens geadopteerden.
In Surabaya werken we samen met Yayasan Caraka Mulia. Hier kunnen families zich melden en zij
zullen ze naar ons doorverwijzen en ons een zoekopdracht geven. Door meer awareness in Indonesië
hopen we dat familie zich zal aanmelden.
Illegale praktijken
We stuiten helaas ook op illegale praktijken tijdens de zoektochten. Zo’n 50% van de aanvragen
hebben zoekresultaten opgebracht. Van de andere 50% hebben we wel achtergrondinformatie kunnen
traceren, maar nog geen spoor naar biologische familie of vinden we wel een spoor maar loopt het op
een gegeven moment dood.
We hebben een aantal moeders gevonden en horen dan hun trieste verhaal. Meestal uit armoede
hebben zij hun kind afgestaan. Maar we stuiten nu ook op verhalen waarin de moeder het kind
helemaal niet wilde afstaan, of min of meer in een positie werd gebracht waar het leek dat ze geen
andere keus had.
-

Een moeder was na een heftige bevalling zwak en had tijd nodig om daarvan bij te komen.
Aangeboden werd om even op de baby te passen zodat de moeder kon aansterken. Toen ze
de baby wilde opzoeken was de baby weg.
In een ander verhaal is er gezegd dat men tijdelijk op de baby zou passen, zodat moeder voor
geld kon werken. Echter de baby heeft ze nooit meer gezien.
Een moeder die in het ziekenhuis moest bevallen en een rijke dame bood aan de
ziekenhuisrekening te betalen in ruil voor het kind.
Een verhaal dat het kind is ontvoerd.

-

-

-

Er waren tussenpersonen die de dorpen in gingen en rondvragen of iemand een baby af wilde
staan. Er werd geld geboden 25.000rp destijds iets meer waard dan nu. In sommige dorpen
zijn meerdere baby’s afgestaan.
Met name in prostitutiegebieden en arme wijken waren de tussenpersonen actief. Prostituees
die zwanger waren kregen medische/financiële hulp van de tussenpersonen tijdens de
zwangerschap en tijdens de bevalling. De baby werd vervolgens meegenomen direct na de
bevalling.
We treffen in Jakarta een kliniek waar baby’s werden gebracht en “verkocht” men kreeg hier
geld voor de baby. Als je mensen in de straat vraagt, weten ze hiervan af.
Op papieren staat een naam van een moeder, we vinden moeders maar dit blijken niet de
moeders te zijn. Er wordt ontkend er iets van af te weten, of na DNA test blijkt het niet de
moeder. Een moeder geeft toe dat zij niet de moeder is maar een werkster.
Op papieren staan adressen, als we daar rondvragen aan oudere mensen die daar destijds
woonde en nooit verhuisd zijn geven ze aan dat adressen nooit hebben bestaan.
Als we in administratiebestanden duiken wordt er aangegeven dat de moeder niet
geregistreerd is, dat het waarschijnlijk gaat om een tijdelijk adres waar de moeder niet
geregistreerd, illegaal verbleef.
In de files van de notaris ontbreekt het aan ID bewijzen wat wel tot de procedure behoorde.
Van betrokken personen ontdekken we dat ze in een hoge positie zaten (artsen/diplomaten)
en papieren zelf konden vervalsen.
Verhalen dat ouders van geadopteerden zelf hebben meegewerkt en wisten dat het illegaal
ging zelfs na 1983. Zelfs als ze als ouders een negatief advies van de kinderbescherming
kregen.
Bij de notaris is vastgelegd een kliniek waar geadopteerde geboren zou zijn, echter bij de
kliniek kunnen we niets terug vinden.
Verhalen waarin een willekeurig iemand van de straat zich voordeed als biologische moeder
in de rechtbank. Adoptieouders werden voorgelogen.
Er werd gewerkt met veelal dezelfde rechters/vertalers/getuigen/tussenpersonen, diverse
organisaties stonden in verbinding. Als het in Jakarta te lang duurde met de papieren vloog
men naar Sumatra om het daar bij de rechtbank versneld te regelen.
De leeftijd in de papieren strookt niet met de werkelijke leeftijd.
In een case was gezegd dat het ging om een buitenechtelijk kind, in werkelijkheid waren de
ouders te arm om voor het kind te zorgen.
We lezen in een document “Wij kunnen aan de wens voldoen, sterker nog het kind is al klaar
om mee gegeven te worden” Baby’s werden meegegeven aan toeristen, vliegtuigpersoneel.
We komen in aanraking met een “acting moeder” zij gaf zich ooit op als moeder bij de
ontmoeting verzweeg ze dat ze niet de echte moeder was. De kliniek had haar naam gegeven
en gezegd als de baby komt om te zoeken krijg je (financiële) hulp. Soms hebben meerdere
geadopteerden dezelfde moeder naam in de papieren en komt men terecht bij deze mevrouw
die de moeder niet blijkt te zijn.
Dna klopt niet met gegevens moeder, moeder heeft wel een kind weg gegeven. Er is sprake
van babyverwisseling. In de kliniek gebeurde dit vaker.

Wij als Stichting maar ook de geadopteerden en adoptieouders schrikken hier heel erg van, het ware
verhaal wat we tegenkomen tijdens de zoektocht is soms hartverscheurend. Natuurlijk weten we dat
adoptie is ontstaan uit ellende. Maar er is vaak een ander verhaal verteld en dat is heel bitter.
Als we kijken naar de adoptie driehoek afstandsmoeder – geadopteerde – adoptieouders ging er bij de
geadopteerden uit Indonesië het e.e.a. mis.
Er moet goede controle op adoptie zijn wil je niet dezelfde praktijken als destijds krijgen. Er zijn
mensen en kinderrechten geschonden dit mag niet meer gebeuren.
Daarom willen we eerlijk zijn hierover en dat als het gaat om internationale adoptie dat we van dit
verleden kunnen leren, want dit moet in de toekomst worden voorkomen.
OJAU
We vinden dat de overheid nalatig is geweest in de handhaving en controle op de adopties vanuit
Indonesië voor en na 1983, daarom willen we de Staat aansprakelijk stellen voor de schade die een
geadopteerde uit Indonesië ondervindt in de zoektocht naar de biologische familie. Wij hopen dat de

overheid een subsidiepot open kan stellen of een vergoeding kan geven voor ieder geadopteerde die
wil zoeken en voor de kosten die ermee gemoeid zijn (onkosten zoeken, vliegticket, DNA test etc).
We hopen als Stichting ook financiële steun te krijgen in bovenstaande zodat doel zoveel mogelijk
geadopteerden met familie hereningen die dat willen. Als geadopteerden willen zoeken dan zouden ze
ook die kans moeten krijgen zonder voor heel veel kosten op te draaien.
Het is het recht van een kind om te weten waar hij/zijn vandaan komt en wie de
ouders zijn.
We hebben hiervoor juridische hulp gevraagd aan OJAU en in de persoon van Dewi Deijle. Zij zal 18
Januari in de 2e kamer bij de rondetafel gesprekken omtrent interlandelijke adoptie aanwezig zijn en
ons vertegenwoordigen.
Resultaten van onze hulp
Voor 20 geadopteerden hebben wij familie gevonden.
Hiervan zijn er 4 moeders die aangeven hun kind niet te hebben willen afstaan, alleen even voor
verzorging weg hebben gebracht.
Voor 3 geadopteerden die gevonden hebben via het fiom waren we bij de ontmoeting/contact met
familie.
Voor 4 geadopteerden naast de 20 gevonden, hebben we de moeder in de papieren gevonden, echter
na dna test blijkt dit niet de moeder.
Voor 5 geadopteerden hebben wij hun (roots)reis in Indonesië verzorgd.

Overzicht onkosten zoektocht
Wanneer een zoek aanvraag binnenkomt stellen we een contract op.
Stichting Mijn Roots vraagt aan de aanvrager een startbedrag van € 250,-. Hiervan worden de reis- en
overige kosten van onze zoekers gedekt. De praktijk leert dat het startbedrag dikwijls niet voldoende is
om alle kosten te kunnen dekken. Vaak moet er meerdere keren naar een vaak afgelegen plaats of
wijk worden afgereisd.
Als een zoektocht succesvol wordt afgerond dan vragen wij aan de aanvrager een commissie van €
250,-. Dit gebruiken we om de extra gemaakte kosten te dekken en voor andere zoektochten.
Omdat Stichting Mijn Roots vindt dat ieder persoon het recht heeft om te weten wie zijn of haar ouders
zijn en wij iedereen de kans willen geven te kunnen gaan zoeken, is het onze voorkeur het startbedrag
niet te verhogen zodat de drempel laag blijft om een aanvraag in te dienen. Wij weten dat andere
organisaties minimaal 600-1000 Euro vragen aan de geadopteerde als startbedrag
Resultatenrekening

Begroting
Dit budget zal gereserveerd worden voor onderstaande kosten posten:
Kosten Fysieke zoektocht
Reiskosten (vliegticket, auto, taxi, bus), administratiekosten, een maaltijd en overnachting(en).
Onkosten bestuur
Kosten die het bestuur van Stichting Mijn Roots moet maken. Denk aan administratieve kosten,
promotiemateriaal en telefoonkosten, kosten website, bank kosten e.a.
Onkosten Bijeenkomsten geadopteerden
Het organiseren van bijeenkomsten brengt kosten met zich mee denk aan promotie, huur ruimte, eten
en drinken e.a.
Kosten nazorg biologische moeders en geadopteerden
Bezoeken van de familie, voorzien in basisbehoeften, bemiddelen in de communicatie, bellen en
contact onderhouden.
Kosten bemiddeling in communicatie.
We vertalen wat bijdraagt in de communicatie tussen mensen, belangrijk in het maken van sociale
contacten. Netwerk onderhouden en het contact en begeleiding met de aanvrager.
Kosten media
Helaas lopen wij ook tegen zaken op die illegaal zijn gegaan voor hen is zoeken heel moeilijk, media
blijkt dan nog de enige optie door oproepen te plaatsen. Dit betaald de geadopteerde nu zelf. We
zouden ook meer naamsbekendheid willen krijgen in Indonesië door (social) media. Meer promotie
willen doen, hoe groter het bereik hoe groter de mogelijkheid dat iemand reageert op een oproep.
Kosten database
Mogelijk vallen er verbanden te leggen of kan er een familie match ontstaan.
Wie weet dat er afstandsmoeders zich aanmelden in de toekomst.
Een database in Indonesië en Nederland zou mooi zijn.
Wij hopen dat we genoeg gelden mogen ontvangen dat we zoektochten kunnen vergoeden voor
geadopteerden:

Kosten DNA
De testen worden momenteel door de geadopteerde zelf betaald (150-200 euro)
Afnemen van DNA en versturen van DNA brengt ook kosten met zich mee.
Kosten om te zoeken geadopteerde
Er zijn ook geadopteerden die graag willen zoeken, maar (aantoonbaar) het startbedrag en eventuele
commissie niet kunnen betalen. We zouden hen graag tegemoet willen komen. Bij genoeg inkomsten
zullen we alleen het start bedrag aan de geadopteerde kunnen vragen. Geen extra bedragen voor een
dienst of commissie.
Donateurs en sponsors.
We zijn afhankelijk van sponsoren en commissies. We geven soms meer uit voor een zoektocht dan
we vragen als startbedrag. Hieronder de organisaties die ons al hebben gesteund. Lucy zal zich hier
met name op richten en ze heeft een donateursbrief opgesteld die we zullen verspreiden. We denken
aan organisaties die affiniteit met Indonesië hebben.
-

BNI Bank Negara Indonesia
Interfood Singapore
KEVA/IFI Indonesië
DBS Scheepsbouw
Particulieren waaronder geadopteerden
Commissies geadopteerden
Aviateur (goed)
Inproba (goed)
Prive investeringen Ana, Corianne en Christine (oprichting)

Naast donateurs werven denken we ook aan sponsoring en zullen we sponsor mogelijkheden op maat
aanbieden. We kunnen sponsors een platform geven op onze website, social media en bijeenkomsten
en staan natuurlijk open voor andere opties.
Database voor geadopteerden uit Indonesië.
Data scientist en geadopteerde Jeroen Daryanto Schuddebeurs, vrijwilliger Stichting Mijn Roots en
beheerder Facebook groep Indonesian Adoptees Worldwide, heeft de afgelopen tijd gewerkt aan een
database voor geadopteerden uit Indonesië.
Online formulier
Het is nu mogelijk om via onze website online een formulier met gegevens die je hebt van je adoptie
(vertrouwelijk) in te vullen.
https://docs.google.com/forms/d/1saJedqU2CgbWQXomNahy3ApVFnNpVBjjmt3M4y2LTbk/viewform?
ts=59e752fa&edit_requested=true
Familie "match"
Aan de hand van deze gegevens kijken we of we overeenkomsten kunnen ontdekken. Mogelijk vinden
we een familie "match" op basis van deze gegevens van geadopteerden in Nederland en families in
Indonesië.
Al gezocht en gevonden?
Alle geadopteerden die al gezocht hebben roepen we tevens op het formulier in te vullen. Als je familie
hebt gevonden kun je een belangrijke bijdrage leveren door gevonden gegevens van instanties en
personen te delen. Denk aan getuigen, klinieken, doktoren, verloskundigen en notarissen. Die
gegevens kunnen wij gebruiken om andere geadopteerden te helpen in hun zoektochten.
"kennis bundelen = kracht"
Data van betrokkenen

Notarissen
A. Kohar
Abdul Kohar

Klinieken/ziekenhuizen
Klinik BKIA Tandes
Klinik Bersalin "Karya
Kasih"

Kindertehuizen/weeshuize
n

Dokters

Verloskundige Tussenpersonen/bemiddelaar

Asuhan Pancha Dharma

Darlan Darwis

Arsanti

Diah Binti Suarta

Anak Sejahtera

Bernadet

J. Kawalusan, O. Kawalusan

Budi Wahyuni

Jeanne Marie Tumewu

Jeanne Marie Tumewu
M. Thamrin Wijaya
(Mothamoe Business Service)
Mahardi dan Ibu Lies
Handayani

Alfian Yahya, S.H Klinik Dharma Kasih
Puskesmas Dinas
Darma Sanyata
Kesehatan Kotamadya
soedagung S,H
Tingkat II Surabaya

Agape Kartisraya

E.S. Moniaga
Felix. H
.Tandiono

Bina Sejahtera

H.Engel

Chariah

Djoko soeparno

RS Dr. Soetomo

Budi Wahyuni

Haji Zawir Simon
Hanny Djoko
Daulat S.H
Hartanto Pandji
Surya

RS. DR. Soetomo

Dharma Kasih

H.K.WUlur
Johannes
Tjandra

Christien
Christine
Halim

Emanuel

Kriswandi

Desi Lidesma
E. Elana
Setijawati

J.N Siregar S.H

RSIA Pancha Dharma
Rumah Bersalin Panti
Secanti
Rumah Bersalin Secanti
Gisting

JN. Siregar
Joenoes Enceng
Maogimon S.H
Joko Soepadmo

Rumah Sakit Bethesda
Rumah Sakit Panti
Secanti Gisting
Rumah Sakit Pintu Besi

Lany Hartono S.H
Maria K.
Soeharyo
Maria Theresia
Budi Santoso
Oemar Said
Raden Sudibio
Sjojopranoto
S. Tirtosugondo
Sugijanto
Suyadi & Sugeng
Harsono

Karya Kasih Medan

Maria Johanna

Laurensius
Martono
Soegiharto (Sr.
Kasih Bunda
M . Jozef. L)
Endah
Martono Martonagoro
Lembah Kesejahteraan
Hanati
Keluarga
Sophia Kruyt
Soeharso
M. Jozef
Mulia
Suharyono
Laarveld
Sayap Ibu
Su,aryanto
Maria Johanna
Suster Evie
Pondok Pelangi
Tarima
MM. Suripmi
Win. W.
R. NGT. Freddy
Persahabatan Nedindo
Nasution
As
Y. Erdy
Permata Hati
Kariodimedjo Rumsijah
Pengakuan Si Cilik Darmadji
Sutiani
Tien Nurhasa
Yodateningsih

DNA
Om familie te zoeken adhv DNA verwijzen we jullie naar de wereldwijd al bestaande grote databanken
zoals Family Tree DNA. Ook zijn er diverse DNA databanken om je afkomst te laten onderzoeken.
Hier zijn wel kosten aan verbonden. We gebruiken van een bestaande bank omdat deze al een goede
infrastructuur heeft en bekend is. Waarom opnieuw iets uitvinden als je gebruik kan maken van
bestaande databanken. FTDNA heeft in samenwerking met United Adoptees International een korting
voor geadopteerden aangeboden. Kosten zijn circa 70 euro.
Wanneer we denken een match te hebben gevonden of familie laten we altijd de geadopteerde zelf de
keuze maken om DNA af te nemen op eigen kosten. Dit kan bijvoorbeeld via Consanguinitas in
Nederland of DNA.NL Wij geven de voorkeur aan laatste omdat deze test uitgebreider resultaten
geeft. Maar het is aan de geadopteerde te kiezen wel of geen DNA en ook naar welke organisatie zij
dit willen opsturen.
Social Media
Een hele grote groep in Indonesië heeft social media. We hebben hier zelf 2 families mee gevonden.
Sommige geadopteerden maken een eigen FB pagina aan. Er is heel veel medeleven in Indonesië en
veel mensen zijn bereid om te willen helpen. Ook sociale instanties delen onze post en media sites in
Indonesië.
In een week is het hoogste bericht bereik 1.340 berichten op FB Stichting Mijn Roots
De indonesisch fb pagina die heeft soms 68.000 berichten bereik op een post.
Beide sites zijn in beheer van Mijn Roots. In Indonesië krijgt Ana hulp om e.e.a. te vertalen en is de
website voor iedereen in Indonesië bedoeld die familie zoekt.
Een video die is gedeeld op beide pagina’s had een bereik van 170.000

www.mijn-roots.com
www.facebook.com/mencariorangtuakandung/
Mijn Roots Deal met Garuda
We verdienen hier helemaal niets aan zoals bijvoorbeeld een commissie. Ons doel is dat
geadopteerden met korting naar hun roots kunnen reizen om de drempel laag te maken om naar
Indonesië af te reizen. We zien terug gaan naar Indonesië, het land van de roots bezoeken ook als
een bijdrage aan de identiteit, te weten waar men vandaan komt, daar waar men geboren is kan men
soms ook herkenning vinden. Als men familie heeft gevonden en ze kunnen familie bezoeken met
korting is dat fijn. Daarnaast komen ze meteen in aanraking met de indonesische cultuur. We krijgen
een X korting die ieder jaar groter wordt als we een X target aan verkoop van tickets behalen.
Reizigers kunnen naast de korting extraatjes krijgen als een gratis wifi-code en beenruimten. Op dit
moment zijn we iets goedkoper dan internet aanbieders. Soms zijn we duurder wanneer internet
aanbieders een korting bovenop hun inkoopprijs geven. Er zijn ook goedkopere airlines, maar die die
maken meer vlieguren met een extra tussenstop. Garuda Indonesia vliegt vanaf Amsterdam
rechtstreeks op Jakarta in 13 uur en is een 5 sterren airline.

