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(BELGA) = In Gent is vrijdag het Steunpunt Adoptie gelanceerd. Het gaat om een 
expertisecentrum dat tijdens alle fasen van het adoptieproces op maat informatie en nazorg 
biedt aan alle adoptiebetrokkenen. 

Het nieuwe steunpunt, erkend door Kind en Gezin, bouwt voort op de ervaring van drie 
oudere organisaties. De werking ervan is drieledig en bestaat ten eerste uit het organiseren 
van informatiesessies en voorbereiding op adoptie voor kandidaat-adoptieouders. Daarnaast 
wordt ondersteuning en nazorg geboden, vanuit het principe dat mensen gesterkt worden in 
hun capaciteiten zodat ze de situatie zelf beter aankunnen. Tot slot organiseert het 
Steunpunt als expertisecentrum vormingen. Het logo van het Steunpunt bestaat uit drie 
gekleurde driehoeken, wat symbool staat voor de drie partijen in adoptie (kind, adoptieouder 
en afstandouder) en de drieledige werking. "Er is een groot onevenwicht tussen de energie 
die we als samenleving in selectie steken en het gebrek aan omkadering achteraf," motiveert 
professor Michel Vandenbroeck van de UGent het opzet. Hij benadrukt dat het Steunpunt 
inspeelt op de gewijzigde trends en schuift vijf grote uitdagingen naar voren, zoals het 
verkleinen van de afstand tussen voorbereiding en komst van het kind, die als zeer groot 
ervaren wordt. Het Steunpunt lanceerde "The Map", een soort "wegenkaart" zonder 
doodlopende wegen die haar werking verduidelijkt. Kind en Gezin maakte vrijdag bekend dat 
in de eerste acht maanden van dit jaar in Vlaanderen 45 pct minder kinderen geadopteerd 
werden uit het buitenland, in vergelijking met dezelfde periode in 2012. Concreet gaat het om 
46 kinderen. Er zijn verschillende oorzaken, aldus Kind en Gezin. "Eerst en vooral is dit een 
algemene internationale trend: het aantal kinderen dat nood heeft aan een adoptie in het 
buitenland is sterk gedaald in de 'klassieke' herkomstlanden India, China en heel Zuid-
Amerika", klinkt het. Voorts wordt vastgesteld dat herkomstlanden kandidaat-adoptieouders 
zoeken voor kinderen met speciale zorgen ofwel een grote nood hebben aan ouders maar 
weinig structuren/middelen hebben om een betrouwbare adoptie te kunnen realiseren. Het 
Steunpunt Adoptie vult aan dat er ook meer vraag is voor adoptie van broertjes/zusjes en 
ook oudere kinderen. 
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