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Inleiding
Het initiatief Sri Lanka-DNA is ontstaan nadat tv programma Zembla grootschalig
adoptiebedrog blootlegde.
In de 80er jaren zijn er ca. 11.000 kinderen uit Sri Lanka geadopteerd.
Deze kinderen zijn over de hele wereld verspreid. Grote aantallen zitten in Nederland (ca
3.500), Zweden, Frankrijk, Zwitserland en Australië maar er zitten ook kinderen in andere
landen. Een aantal van deze kinderen (inmiddels 30ers) hebben de behoefte om kennis te
maken met het land van herkomst, en of met hun biologische verwanten. Echter, gebleken is
dat het merendeel van deze kinderen met vervalste papieren zijn geadopteerd.
Dit betekent voor hen dat weerzien met verwanten (biologische ouders en andere familie)
heel moeilijk is. De enige kans die zij hebben, is om middels DNA onderzoek verwanten te
vinden.
De moeders van deze kinderen hebben niet altijd vrijwillig deze kinderen afgestaan. Een
aantal moeders is nu op zoek naar hun kinderen, maar er is in veel gevallen valse informatie
aan de moeder verstrekt. Dat maakt hun zoektocht bijna onmogelijk. De enige kans die zij
hebben, is om middels DNA onderzoek verwanten te vinden.
DNA onderzoek kost geld en de meeste moeders komen uit arme delen van Sri Lanka.
Om zoveel mogelijk geadopteerden alsook afstandsmoeders een DNA onderzoek aan te
bieden bij een gerenommeerde DNA databank om herenigd te worden met hun familie, is
deze stichting opgericht.
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1.

Missie/visie

Missie
Wij hebben het doel om via DNA-onderzoek verwantschap aan te tonen onder Sri Lankaans
geadopteerden én Sri Lankaanse moeders die hun kind zoeken.
Achtergrond van Sri Lanka-DNA
Na onderzoek van o.a het Nederlandse TV programma Zembla is aan het licht gekomen dat
er veelvuldig is gefraudeerd rondom interlandelijke adopties.
Ruim twee derde van de ca. 3.500 in Nederland woonachtige geadopteerden uit Sri Lanka,
hebben volgens onderzoek van Zembla valse identiteitspapieren.
Concreet betekent dit: dat het papieren spoor niet betrouwbaar is in een zoektocht naar je
identiteit, naar je achtergrond.
Je achtergrond niet weten, dat is breder dan alleen het willen weten uit welk land je komt of
wat je culturele achtergrond is, maar heeft ook betrekking op je gezondheid, bijvoorbeeld
erfelijke ziektes en ook mentaal heeft dit zijn uitwerking.
Maar de fraude gaat verder dan alleen het niets weten van je achtergrond, het heeft er ook
voor gezorgd dat er broer/zussen van elkaar gescheiden zijn.
Aan de andere kant staan Sri Lankaanse afstandsmoeders.
Doordat het stigma rondom het afstaan van kinderen vervaagt, durven steeds meer
vrouwen kenbaar te maken dat zij ook de dupe zijn geworden van de adoptie fraude.
Zij hebben in veel gevallen tegen hun wil hun kind afgestaan, ook zijn er gevallen waarvan
de kinderen gestolen zijn en ter adoptie zijn aangeboden.
Deze Sri Lankaanse moeders zijn op zoek naar hun kinderen!
Oplossing: DNA-Onderzoek
Omdat er aan 2 kanten slachtoffers zijn gevallen is de animo om familie te zoeken is groot.
Onze facebook community telt op het moment 550 in Nederland wonende Sri Lankaans
geadopteerden en is groeiende.
Inmiddels hebben 100 Sri Lankaanse afstandsmoeders zich bij ons gemeld.
Voor al deze mensen willen wij graag ons steentje bij dragen aan een oplossing.
Als de adoptiepapieren niet kloppen, dan ga je op zoek naar alternatieven.
Een van deze alternatieven is er in de vorm van DNA-verwantschapsonderzoek.
De grootste kans op een hereniging is als het DNA van afstandsmoeder en adoptiekind
onderzocht worden bij dezelfde bedrijf.
Sri Lanka-DNA heeft een overeenkomst gesloten met het bedrijf Family Tree DNA.
Family Tree DNA heeft al jarenlange ervaring en kennis op het gebied van verwantschap
onderzoek, ook onder geadopteerden.
Family Tree DNA faciliteert verwantschap onderzoek en zal ons voorzien van materiaal (
DNA kits) en hun expertise.
Waar werken we naar toe
Op basis van bovenstaande, willen we DNA-onderzoek voor beide groepen,
afstandsmoeders en geadopteerden, mogelijk maken.
Vanaf Oktober 2017 hebben meer dan 150 geadopteerden een DNA kit gekocht van Family
Tree DNA en dit aantal is groeiende.
In September 2018 kunnen we de eerste 20 kits aan Sri Lankaanse moeders die hun kind
zoeken aanbieden.
Vervolgens willen we dit ook voor de andere zoekende moeders mogelijk maken.
Door middel van het matchen op basis van DNA-verwantschap hopen we deze moeders aan
hun kinderen te kunnen koppelen en visa versa.
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2.

Huidige situatie

Om zoveel mogelijk geadopteerden uit Sri Lanka te bereiken heeft de Stichting Sri Lanka
DNA in Nederland een besloten Facebook community opgezet, waar inmiddels ruim 550
geadopteerde kinderen (ca. 15% van de geadopteerden, woonachtig in Nederland) zich bij
hebben aangesloten.
Ook heeft de Stichting relaties gelegd met organisaties in andere landen (o.a Frankrijk,
Scandinavië en Zwitserland) waar gelijksoortige platforms al zijn.
Om de afstandsmoeders en geadopteerden te kunnen voorzien van DNA kits, zijn er
zakelijke afspraken gemaakt met Family Tree DNA.

Activiteiten van de organisatie
In 2018 zal de stichting voornamelijk richten op het uitbouwen van het netwerk in Sri Lanka:
Uitdelen van DNA kits aan moeders
De stichting zal in september de eerste kits uitdelen aan moeders en wil zich dan ook
kenbaar maken aan moeders die opzoek zijn naar hun kinderen.
Inventariseren van de aangemelde moeders.
De groeiende lijst van afstandsmoeders zal ook door de voorzitter nagelopen worden met de
lokale contact persoon om te inventariseren hoeveel mensen het gaat die op zoek zijn naar
hun kind.
Oprichten van communicatie platform in het Singhalees.
Doel van dit platform is om zoveel mogelijk moeders te bereiken, deze kunnen zich dan ook
via dit platform aanmelden i.p.v. via het lokale netwerk.

3.

Toekomst

In de toekomst om de voortgang van geadopteerden en de afstandsmoeders te kunnen
blijven helpen wil de stichting zich ook richten op samenwerking met de overheid omdat er
aangetoond is dat er sprake is van nalatigheid van de overheid ten tijde van de adopties.
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4.

Organisatie

4.1

Bestuur

Het bestuur zal geen vergoedingen krijgen voor de werkzaamheden die zij verrichten voor
de stichting.
Het bestuur bestaat uit de volgende personen
Voorzitter:
Secretaris/penningmeester:
Bestuurslid:

mevrouw A. Janssen
mevrouw S. Kop
mevrouw W. Ridder
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5.

Financiën

We schatten in dat er 10.000 moeders die een of meerdere kinderen hebben afgestaan in de
jaren 80 en 90.
Daarvan zullen inmiddels een aantal niet meer in leven zijn, ook zullen een aantal moeders
niet gevonden willen worden en een aantal moeders zullen inmiddels ook al met hun kind
herenigt zijn.
Wij denken dat er nog ongeveer 7.000 moeders hun kind zoeken.
Om al deze moeders te voorzien van een DNA kit, zou er €100 per moeder nodig zijn.
De mogelijkheden om deze moeders te helpen aan hun DNA kit kan gaan als mensen geld (
het gehele bedrag of gedeeltelijk) storten of dat men een DNA kit voor hen koopt.
Het vermogen wordt daarnaast ook nog opgebouwd uit de opbrengsten die komen uit het
verkopen van DNA kits aan derden.
Door de prijsafspraak die er is gemaakt met Family Tree DNA zal er per 3 verkochte DNA Kits
zal er een 4e kit voor de moeders vrijvallen.
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