STICHTING MIJN ROOTS

Missie en visie
Ieder kind heeft het recht om te weten van wie je afstamt. Onze missie en doel omvat het
adviseren en begeleiden van zoektochten naar biologische familie in Indonesië of vanuit
Indonesië in Nederland. Het uiteindelijke doel is de aanvrager te herenigen met zijn of
haar biologische familie. Daarnaast proberen we antwoorden te geven op vraagstukken
omtrent adoptie, zoektochten en rootsreizen.
Doelstellingen
• Het realiseren van een effectief netwerk op het gebied van publiciteit.
• Het werven van sponsors en donateurs. Bedrijven en particulieren. Zowel bedrijven in
Nederland als in Indonesië.
• Het netwerk in Indonesië verder uitbreiden; overheidsinstellingen in meer steden en
mediakanalen met als doel families te bereiken.
• Het organiseren van bijeenkomsten om geadopteerden en geïnteresseerden tot elkaar
te brengen.
* Support van de overheden Ministeries in Nederland en Indonesië
Plan van aanpak
In Indonesië groeit de publiciteit. Er is steeds meer awareness over adoptie. We nemen
deel aan talkshows en radioprogramma’s welke heel Indonesië bereikt. In Nederland
vertellen steeds meer geadopteerden hun persoonlijke verhalen. Hiermee willen we
een maatschappelijke probleem aankaarten.
Netwerk Indonesië
Met elke zoektocht breidt ons netwerk uit gezien we diverse dorpen en steden en
instanties bezoeken.
Bijeenkomsten
Wij willen minimaal één keer per jaar geïnteresseerden en gerelateerde de mogelijkheid
geven het bestuur en elkaar te ontmoeten. Het betreft een algemene dag waar informatie
en stuk entertainment te vinden is.
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 Indonesië als in Nederland op een
positie staan dat we geadopteerden een totaalpakket kunnen aanreiken wat binnen onze
mogelijkheden ligt.
U leest in het vervolg wat er allemaal is gebeurd en hoe we ervoor staan. Onze visie als
bestuur en de verwachtte ontwikkeling zullen wij dan ook hierin schetsen.

Begroting
We zijn een Non-profit organisatie, we maken nog verlies nog winst. We vragen 350
als startbedrag en als bonus 250 euro. Totaal is men dus 600 euro kwijt aan
Stichting Mijn Roots als er wordt gevonden. Wanneer wij al onze activiteiten in
rekening zouden brengen die het team nu vrijwillig doet. Zou de geadopteerde veel
meer gelden kwijt zijn. Maar de geadopteerde heeft niet alleen zoekkosten, ook
andere kosten. Men is uiteindelijk veel meer kwijt.
Echter om ons werk goed te kunnen doen zouden wij financiële support goed
kunnen gebruiken. Voor een inzicht in een daadwerkelijke kosten hebben wij dit
overzicht in samenwerking met andere belangenorganisaties gemaakt en toegepast
op onze organisatie.
Onderdeel

Activiteiten

Afstemmingsvraagst ● Begeleiding en ondersteuning i.s.m.
uk:
deskundigen en professionele
vragen zijn
hulpverleners (counseling)
binnengekomen en … ● Verder inrichten en ontwikkelen van het
vragen beantwoord
sociale intranet voor de persoonlijke
omtrent dit onderwerp.
profielen
● Organiseren van bijeenkomsten 2x per
jaar
● 1x retourticket Indonesie - NL
laagseizoen
Zoektocht naar
● technische en praktische uitvoering in
familie:
het veld
● Verder inrichten en ontwikkelen van het
sociale intranet voor de persoonlijke
files
Arbeidsuren
Ana 10 uur per week
Coördinatie, administratie, beleid,
netwerken, verslagen
Christine 5 uur per week
Website, contacten zoekers, organisatie
events

Begroting
€100

€ 65 per profile

€1000
650 euro
250-600 euro
per casus
Als we uren
zouden rekenen
voor onszelf is
het tarief
normaal
gesproken 25
euro per uur.
personeel
€625 per week

Vrijwilliger Media 3 uur per week
Media en posters maken
Nazorg 3 uur per week
Sponsoring/Events 2 uur per week
Merchandise 3 uur per week

DNA-Project:
DNA testen*

● Er worden DNA test kits besteld en van
geadopteerden en geboorte families
ingebracht bij de grootste DNA
databank

Echter wij doen
dit geheel
belangeloos.
Onze vrijwilliger
en
bestuursleden
worden niet
betaald voor hun
werkzaamheden
€ 50 per kit, min.
2 per
geadopteerde
nodig
€ 100,-

Informatie Platform:
Toegankelijke,
adequate en volledige
informatie voor iedere
doelgroep

● Verder ontwikkelen van het
kennisplatform en informatie
documentatie aangaande alles omtrent
het onderwerp afstand en adoptie
● Met als onderdeel het interne social
intranet voor communicatie met en
door iedere geadopteerde of andere
doelgroep
Ketennetwerk:
● Belangrijkste deskundigen in kaart
Samenwerkingsverba
brengen en netwerk oprichten voor
nden aangaan met
doelgroep geadopteerden
betrokken organisaties ● Afstemming met belangrijkste
in het adoptieveld
samenwerkingspartners
Dossierbeheer:
Digitalisering beheer
van dossiers en
casussen

● het verder ontwikkelen van het interne
sociale intranet ten behoeve van:
o het zelfstandige beheer van de
eigen persoonlijke dossiers door
betrokkene
o inschrijvingen in de DNA database
o monitoren van de testresultaten en
stamboom-opbouw

€ 75
€ 65

€ 75

€75 monitoring,
stamboom
opbouw en
beheer

DENK VOOR BOVENSTAANDE OOK AAN REISKOSTEN, COMPUTER, TELEFOON, DEELNAME KOSTEN, HUUR
RUIMTEN, S
 TATIONARY E.A..
1. HELPDESK
Veel geadopteerden ervaren
gevoelens en emoties die te
herkomst en het geadopteerd
persoonlijkheid beïnvloeden.
Middels de helpdesk wordt de
doorverwezen,.

in bepaalde fasen van hun leven terugkerende
herleiden zijn naar de ervaring van afkomst en
zijn, welke de ontwikkeling van een zelfbewuste
hulpvraag geïnventariseerd, waarna er kan worden

1. INFORMATIE PLATFORM
●
●
●
●
●

Sociaal Intranet platform
Website
Sociale media
Email-verkeer
Telefoonnetwerk en contactmomenten zijn er desondanks via andere kanalen
als telefoon, email, msn, whatsapp, skype en twitter.

Vragen die binnenkomen mbt identiteit en afstamming van geadopteerden uit NL;
● Informatie betreffende het kindertehuis of ziekenhuis waaruit geadopteerd.
Soms ook via particuliere weg.
● Informatie betreffende verschillende adoptiedocumenten zoals van
overdrachts- en reisdocumenten.
● Vragen betreffende rechters, notarissen, vroedvrouwen, tussenpersonen en
getuigen.
● Informatie hoe men zelf een zoektocht kan opstarten, tips en belangrijke
instanties die men kan benaderen op locatie.
● Algemene vragen over praktische zaken en cultuur in het land en gebruiken
bij de lokale bevolking.
● Nazorg: bij wel of niet vinden... het cultuurverschil bij het wel vinden is een
groot vraagstuk. Bij niet vinden kunnen identiteitsproblemen ontstaan. Zowel
voor als na een zoektocht.
● DNA-testen en mogelijkheden, uitleg.
● Dossier-inzage.
● Gerechtelijke procedures.
● Algemene gang van zaken rondom adopties, regio’s waar kinderen vandaan
komen.

● Toenemend aantal zoekvragen vanuit land van herkomst. Familieleden die
opzoek zijn naar hun kinderen. Familieleden die mensen uit het oog zijn
verloren.
● Roots reis hulp organisatie
Sociale Kaart
Momenteel worden diverse partijen in kaart gebracht welke goed bekend staan
onder geadopteerden als serieuze hulpverlening of anderszins ondersteunend.
2. RECONNECTION
Bestaande uit de onderdelen Rootsreizen, Birth Family Search met daarin traceren,
testen en matchen (van feiten, verhalen, herinneringen en DNA), en het
contactherstel met begeleiding en bemiddeling.
Roots Activiteiten
De stichting is van mening dat een ontmoeting met het land van herkomst kan
bijdragen aan de persoonlijke ontwikkeling en ondersteunt zodoende het voornemen
een eigen reis te maken. 70% van de database heeft interesse terug te gaan. Mijn
Roots voorziet in tips & tricks van ervaringsdeskundigen in de voorbereiding, de reis
en evt. het zoeken. Ook kan hier worden doorverwezen naar de betreffende
belangengroep per land. Sommige landengroepen faciliteren in georganiseerde
(groeps)rootsreizen en hebben de beschikking over een lokaal netwerk van gidsen
en verblijfplaatsen.
Kosten roots reis 2500 euro ticket, vervoer, verblijf en maaltijden, gidsen
Casuïstiek = deskresearch + veldwerk
Het werken aan casussen voor geadopteerden en/of vanuit families van herkomst en
het werken met dossiers vereist een bepaald inzicht in de opbouw, officiële en
sociale structuren (netwerk) en de cultuur van het land waar de dossiers zijn
opgemaakt. Door dossiers naast elkaar te leggen en te vergelijken kunnen er
bepaalde patronen in worden herkend. Kennis van het land van herkomst is een
vereiste om de – vaak summiere details – juist te kunnen interpreteren, op de juiste
punten weten door te vragen, nieuwe informatie te vinden, puzzelstukjes te
verzamelen en het geheel aan elkaar te breien.
Daarnaast is het cruciaal om met een lokaal netwerk van betrokken mensen te
werken met hart voor de zaak en maar één doel voor ogen: toewerken naar het

juiste resultaat en de zaak oplossen. Omwille van beide kanten: de geadopteerde èn
familie van herkomst.
Knelpunten conventionele organisaties t.o.v. adoptie belangenorganisaties:
FIOM/ISS (of lokale ngo’s)

Adoptie belangenorganisaties

-

-

-

-

beperkte
bereikbaarheid (telefonisch
spreekuur per week)
alleen telefonisch en per email
weinig specifieke kennis verschillende
herkomstlanden
alleen met officiële partners (ngo’s) incl.
counselling
geen veldwerk
stop bij gebrek aan partners
Geen adoptie achtergrond, begrip vd
intrapersoonlijke processen mist
Alle kosten in rekening gebracht o.b.v.
doorverwijzing
naar
instanties
die
geadopteerde zelf kan benaderen
afscherming privacy kan lokaal zwaarder
wegen dan waarheidsvinding en recht op
afstammingsgegevens > beslissing al
vooringenomen door tussen organisatie

-

-

-

-

-

bijna 24/7 > invoering van vaste tijden
bereikbaar via diverse kanalen (tel.,
sms, whatsapp, skype, msn, Fb,
twitter, mail)
specifieke kennis van het herkomst
land: gebieden, cultuur, systeem,
structuren en omgangsvormen
sneller toegang tot lokale bevolking
medewerkers
met
(jarenlange)
praktijkervaring
“just-doing-the-job” – praktijkgericht en
pragmatisch, met lokale individuen
minder hinder van bureaucratie
counseling vanuit eigen stichting en op
basis van competenties van de lokale
partners
op contractbasis ter bescherming van
het zoekproces voor optimaal resultaat
keuzevrijheid/beslisbevoegdheid
rechtstreeks voorgelegd aan familie
van herkomst
geadopteerde behoud eigen regie
casus wordt pas gesloten als ALLES
uit de kast is gehaald (in overleg)

Media
Indien er bovengronds, d.w.z. met behulp van media campagnes, kan worden
gewerkt, zal het aantal aanmeldingen flink toenemen. Om deze casussen en de nu
al opgebouwde wachtlijst van een aantal maanden weg te kunnen werken zijn
mankracht en financiële middelen nodig. Zowel in Nederland als in Indonesië
Werkzaamheden Casuïstiek

De kosten beginnen vanaf het moment van aanmelden, incl. het veldwerk tot en met
de nazorg. Per casus lopen deze sterk uiteen met factoren als beschikbaarheid van
(kloppende) gegevens en reisafstanden.
Vooraf in het deskresearch zit al veel tijd in het werk – dit loopt continue door.
Gemiddeld genomen en afhankelijk van de casus kan het aantal uur werk oplopen
naar van 200 tot aan 400-600 uur. Vliegticket, reiskosten o.a.
Om de populatie en daarmee de kans op een match te vergroten willen we gratis
DNA testen uitgedeeld in het land van herkomst. Ook deze kosten dienen te worden
meegerekend.
Hoewel de organisatie de kosten laag proberen te houden, zijn bepaalde kosten
onvermijdelijk. Te denken valt aan o.a. het opvragen van gegevens bij diverse
instanties, kopie ID-bewijzen, vertalingskosten, te herhalen aanvragen,
administratiekosten, vervoerskosten, telefoonkosten, advertentiekosten, DNA testen,
verblijfskosten, notaris, gids en niet te vergeten de beloning voor de vinder bij een
match.
NB: indien er budget beschikbaar is, kunnen er meer ingezet worden en zodoende
meer zaken tegelijkertijd worden opgepakt en opgelost. De tijd dringt ivm bereiken
laatste levensverwachting jaren.

DNA – Project
Soms is DNA-vergelijking de enige manier om familie te vinden. Belangrijk om te
realiseren is, dat geadopteerden alleen geholpen kunnen worden als de families ook
geholpen worden. Om die geadopteerden te helpen die vrijwel geen informatie
hebben, is het al helemaal van belang zoveel mogelijk families te vinden en te
testen, d.w.z. het vergroten van de populatie in de DNA-databank.
Met de onbetrouwbaarheid van de dossiers in acht, kan een geadopteerde alleen
nog maar vertrouwen op een DNA test. Dit wordt dan ook te allen tijde geadviseerd.
Maar statistisch is er pas een match vanaf 200 profielen. 1 op 1 is dus te weinig, het
bereik dient te worden vergroot. Dit betekent dat er zoveel mogelijk families in de
landen van herkomst dienen te worden verzameld voor in de DNA-databank om de
kans op een match te vergroten.

My Heritage en FTDNA biedt ons DNA kits tegen 50 euro per stuk bij afname van
100 stuks. Hiervoor zoeken wij sponsors.
COUNSELING
In het verlengde van de casuïstiek komt er een stuk nauwgezette begeleiding bij
kijken in het contact en communicatie met betrokken personen.
Het counseling houdt na inventarisatie van de behoeften of hulpvraag o.a. een stuk
vooronderzoek in, aftasten rondom en bij de families van herkomst, eerste
contactlegging en informatievoorziening, vaak meerdere keren per dag aan beide
zijden, tijdens het contactherstel kan er bijna dag en nacht een beroep op de
beschikbaarheid van de medewerker worden gedaan. Voorts komen er kosten bij
voor een tolk/vertaler, opnieuw reiskosten en verblijfskosten.
Beheer
Voor iedere geadopteerden wordt een eigen map aangemaakt. Hier kunnen de
eigen documenten, foto’s, etc. in worden geupload, bewaard, ingezien en bewerkt.
Bevoegde leden van de betreffende stichting kunnen vervolgens het geheel
analyseren, patronen herkennen, behoeften samenvoegen en hier gefundeerd beleid
op gaan voeren.
Met financiering kan dit platform verder worden uitgebreid met meer functionaliteiten
die nodig zijn om een gedegen dossierbeheer te hanteren.

3. NAZORG - IDENTITEITSVRAAGSTUK & AFSTAMMINGSRECHT
Daar waar de overtuiging zich in eerste instantie richtte op het afsnijden van alle
banden opdat het kind zich kon gaan hechten aan de nieuwe familie alsmede de
privacy van de afstandsmoeders gewaarborgd diende te worden, zien we meer
aandacht komen voor het Afstammingsrecht..
De diverse adoptie-belangenorganisaties onderhouden ook na reconnection het
contact met de betreffende geadopteerden en hun hervonden familie.
Daarnaast wordt er geadviseerd over eventuele juridische mogelijkheden aangaande
identiteitsherstel, geboorteaktes, vinden er nog evaluaties plaats en ondersteuning in
geldtransacties en vertaalwerk.
Juridische Zaken
Naast voor advies over de rechten die betrokkenen in hun positie hebben, wordt er
advies gegeven over welke stappen zij kunnen nemen (zoals een petitie) en hoe zij
e.e.a. kunnen aanpakken. Dit alles dient te geschieden op basis van uurloon en voor
extern aangetrokken juridische hulp.
Ondersteuning is nodig op het gebied van juridische zaken:
- in het veld voor het verkrijgen van toegang tot gegevens en inzage in dossiers
- voor het voeren van rechtszaken in een strafrechtelijke sfeer en/of
civielrechtelijke toepassingen
Vanwege deze situaties en het tijdrovende werk van rechtszaken die jaren kunnen
duren, alsmede bij gebrek aan voldoende financiële draagkracht van de adoptie
belangenorganisaties, ontkomen zij er niet aan de kosten aan geadopteerden zelf
door te berekenen.
De organisaties zijn tevens genoodzaakt meerdere zaken bij elkaar te brengen
alvorens er een officiële zaak kan worden gestart.

Lobby & Netwerk
Er gaan veel uren zitten in lobby werk richting de overheid en instanties om de
belangen van geadopteerden te behartigen. Hier valt vooralsnog ook een stuk

voorlichting en bewustwording onder, waar bij iedere wisseling van een ambtelijk
team opnieuw mee moet worden begonnen.
Daarnaast is het van belang om de contacten aan te gaan met diverse partijen in het
adoptie veld en de relaties te onderhouden.
We hebben zo’n 5 uur per week aan lobbywerk uit en 10 uur per week aan
ketenpartners.
FINANCIËN
Samengevat verdienen de financiële ondersteuning
1) Voor Iedere geadopteerde DNA onderzoek 220 euro
excl. verzendkosten
2) Iedere geadopteerde 3x Rootsreis à €2.500:
a) 1e x Kennismaking
b) 2e x Zoektocht
c) 3e x verder Zoeken of in t gunstigste geval Hereniging
incl. vliegticket, binnenlands vervoer, verblijf, onderhoud, tolk, gids.
3) Iedere geadopteerde 1x casus werk
4) Iedere geadopteerde toegang tot de Helpdesk
Het voortbestaan en professionele ondersteuning vanuit de stichtingen, ten
behoeve van Voorlichting, Projecten, Lobby en Juridische Zaken.
5) Het voeren van het kantoor 3 FTE à €75/uur:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

Files bewaar-systeem
Financiële administratie
Birth Family Search
Media
Juridische Zaken (dossiers veilig stellen en -inzage, politiedossiers,
gerechtelijke uitspraken, geboortecertificaten)
Lobbywerk en netwerkactiviteiten ketenorganisaties en overige instanties.
Counseling
Nazorg
Stamboom opbouw
Sociale Kaart
Bijeenkomsten (seminar, workshops, voorlichting)

Bijeenkomsten

Gedurende het jaar organiseert Stichting Mijn Roots diverse bijeenkomsten,
waardoor geadopteerden elkaar kunnen ontmoeten. NB: Reactief, d.w.z. naar
behoefte vanuit de aangesloten stichtingen.
● Organiseren van themabijeenkomsten, informatie middagen.
● Organiseren en begeleiden van gespreks-en ontmoetingsdagen.
● Geadopteerden adviseren bij het zoeken naar familie in het land van herkomst.
Dialogen en debatten rondom onderwerp adoptie, afstand, identiteit en
herkomst
● Bijwonen van en actief deelnemen aan (internationale) adoptie conferenties en
informatiebijeenkomsten die worden georganiseerd door bij adoptie betrokken
instanties.
● Initiëren van betrokkenheid van geadopteerden in het adoptie veld.
Onderzoek en ontwikkeling:
● Meewerken aan (wetenschappelijk) onderzoek.
● Onderhouden van contacten in het academisch netwerk.
● Onderhouden van contacten met vergunninghouders, adoptie-bureau’s en
overige adoptie gerelateerde NGO’s
● Contacten onderhouden met Ministerie van Veiligheid en Justitie en Tweede
Kamerleden.
● Analyseren en adviseren op het gebied van adoptiewetgeving.
● Ter discussie stellen van wetgeving waarbij slechts de belangen van de
adoptieouders worden genoemd.
● Zowel in Nederland als Indonesië
PR, media en communicatie:
●
●
●
●

Desgevraagd meewerken aan programma’s over afstand en adoptie.
Gevraagd en ongevraagd reageren op krantenartikelen over afstand en adoptie.
Opbouwen en onderhouden van contacten met de media.
Bereik en betrokkenheid vergroten.

Management en organisatie:
● Opstellen van een goed functionerend fondsenwervings systeem.
● Aantrekken van meer vrijwilligers voor werkgroepen binnen de stichting

Beheer van vermogen .

Het geld wat Mijn Roots werft wordt dus besteed aan: Onverwachte kosten tijdens
zoektochten op locatie, Inzet extra gidsen/zoekers, Commissie voor de
gidsen/zoekers veldwerk, Vergoeding administratieve kosten, Promotiemateriaal,
Media PR,Website, Communicatie, Helpdesk, Info voorziening, Kosten ten behoeve
aan Bijeenkomsten (zoals zaalhuur), Reiskosten in Nederland en Indonesië,
Juridische zaken, Inzage dossiers, Lobby netwerken, Dna kits, Nazorg, Casuïstiek,
Dossierbeheer, Secretariaat, Financiële administratie, Oprichtingskosten, Database.
Kosten Fysieke zoektocht
Reiskosten (vliegticket, auto, taxi, bus), administratiekosten, een maaltijd en
overnachting(en).
Vervoer: Afhankelijk van de locatie zijn er connecties/vrijwilligers en is
autohuur/brommerhuur of kosten chauffeur misschien niet nodig, alleen onkosten
benzine. Prijzen zijn ook afhankelijk van de regio. Zo is alles in Jakarta duurder dan
in kleinere plaatsen.
Autohuur 8 uur per dag
Benzineauto volle tank per dag
Chauffeur 8 uur per dag

350.000
210.000
200.000

25 euro
15 euro
12,50 euro

Brommerhuur Als het kan zetten we vrijwilligers in met een brommer.
Brommer huur per dag
200.000
12,50 euro
Benzine Brommer volle tank per dag
25.000
2 euro
Engelssprekende gids/tolk/commissie zoeker per dag 300.000
20 euro
Voor als de geadopteerde hulp nodig heeft bij een bezoek aan familie, rootsreis
Overnachting: Een overnachting is niet altijd nodig, wanneer er lokale contacten
zijn.
Hotel gemiddeld per nacht gemiddeld 2-3*
400.000
25 euro
Vliegtickets: Een vliegreis is niet altijd nodig. We proberen mensen uit die omgeving
in te schakelen, die kunnen zoeken of we kijken of auto/trein een optie is.
Retour van Surabaya waar Ana woont naar diverse bestemmingen varieert.
500.000 - 1.000.000 enkele reis. 30-60 euro enkele reis
Trein 300.000 – 600.000 afhankelijk van de bestemming. 20-35 euro enkele reis
Admin in Indonesië 50 euro
o.a. bijhouden Indonesische FB pagina en reageer
verslag zoektocht maken
samenvatting maken en delen op social media
vertalen van documenten
telefonisch contacten met instanties, families onderhouden
Notaris kosten, files opvragen in Indonesië soms vraagt een instantie een
vergoeding

Sommige notarissen vragen 80 Euro voor een kop
Bijkomende (extra) kosten voor geadopteerde
Bezoek aan familie op maat
trip
Krant advertentie landelijk heel Indonesië
Lokaal is meestal goedkoper

kosten voor de
88-150 euro
35 euro

Oproep Radio/TV
kosteloos/betaald
Speciale uitzending kan ook betaald prijs afhankelijk van de zender en zendtijd
0-100 euro
Onkosten bestuur
Kosten die het bestuur van Stichting Mijn Roots moet maken. Denk aan
oprichtingskosten, administratiekosten, promotiemateriaal en telefoonkosten, kosten
website, bank kosten e.a.
Arbeidsuren:
De vrijwilligers en bestuursleden worden niet betaald voor hun werkzaamheden. Zij
steken belangenloos tijd in de zoektocht. Er worden geen arbeidsuren hiervoor
gerekend.
Merchandise
We investeren eerst zelf en hopen daarna gelden binnen te halen met de producten.
We hebben hiervoor een speciale ontwerper die dit op zich neemt.
Skype sessies
We bieden voor onze zoekers skype sessies aan. We hebben hiervoor
internetkosten.
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. We hebben internetkosten en telefoonkosten.

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. Betaalde advertenties
zou voor een groter bereik kunnen zorgen.
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.
Startbedrag
Wij vragen per 1 januari 350 Euro en bij vinden nogmaals 250 Euro. Totaal kan men
600 Euro kwijt zijn aan een zoektocht.
Kosten Inclusief Startbedrag van 350 Euro.
Kosten verschillen per zoektocht af hoeveel dagen er nodig zijn. Soms vinden we in
1 dag soms in 2 jaar (of niet).
Kosten vaak meer dan 350 Euro maar proberen we met sponsors en vinders bedrag
te compenseren.
DNA kosten 180-215 Euro voor het LAB of FTDNA 70 Euro DNA database
DNA uitgevoerd door Mijn Roots we nemen het af en zorgen dat het wordt
opgestuurd, afhankelijk van waar we naartoe moeten om dit af te nemen kosten op
maat.
Meetings met geadopteerden entree afhankelijk van locatie

Ambassade gratis entree (maar een volgende keer kunnen we 15 euro entree
vragen) maar andere locaties betaald.
Zandvoort iedereen betaalde de BBQ zelf en onkosten locatie vroegen we 10 euro
pp. Komende bijeenkomst zal 15 euro bedragen inclusief drinken en snacks en
aandenken. Soms nodigen we gasten uit voor entertainment zoals zang, iemand die
een lezing geeft. Die geven wij ook een vergoeding. We zijn zijn zo’n dag 300-500
kwijt. We hopen ook merchandise te doen, loterij en halen dan wat gelden op.
Vinders bedrag 250 euro hiermee dekken we onkosten MR administratie en ook de
zoektochten dekken. Soms betalen we meer, soms minder. Steun voor MR om
promotie te doen, media, database, dna, bijeenkomsten, telefoon en overige
kosten…
Tot nu toe wordt ook veel door onszelf bekostigd, persoonlijke investeringen. Dit
omdat we niet te veel gelden op mede geadopteerden willen verhalen en dat dit
werk ook een passie is voor ons. Het zou fantastisch zijn als sponsorgelden en
support dit kostenplaatje in de toekomst kan opvangen.

