
	

 

 

Dit document is gemaakt op basis van het document “Rootsearch” door Back to the Roots, een organisatie 
gevestigd in Zwitserland geadopteerden vertegenwoordigd in de breedste zin van het woord.  
Sri Lanka-DNA heeft het Engelse document van Back to the Roots vertaald in het Nederlands.  

Het doel van dit document is om geadopteerden te helpen met het onderzoeken van hun adoptiedossier en hen 
de gelegenheid te geven om hun zoektocht in hun eigen handen te houden zodat zij niet afhankelijk zijn van 
derden, organisaties of anderen partijen die (bovenmatig veel) geld vragen voor een zoektocht. 
De informatie is verzamelt met naar ons beste weten en we hebben gebruik gemaakt van de kennis van 
verschillende geadopteerden die hun eigen zoektocht hebben gedaan en jarenlange ervaringen hebben 
opgedaan met dossiers en lokale autoriteiten, met speciale dank aan Sander Breeman.  

Alle informatie die hier in staat geven geen enkele garantie of aansprakelijkheid.  
Dit document staat eenieder vrij om de gebruiken.  
Zowel Sri Lanka-DNA als Back to the Roots wijzen alle aansprakelijkheid op voorhand af.  
Sri Lanka-DNA raadt aan om professionele psychologische steun te zoeken gedurende het proces van de 
zoektocht.  

NB. Sommige woorden zijn niet vertaald in het Nederlands omdat deze in de documenten of in Sri Lanka met 
deze woorden worden aangeduid. Dus kijk in je documentatie welke woorden er voor jou van toepassing zijn. 
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1	Relevante	Adoptie	documenten		

	1.1	Het	orginele	geboorte	certificaat  
Het Sinhalese geboortecertificaat is het originele geboortecertificaat, uitgegeven door Divisional Secretariat of 
the municipality van het voormalige adres van de woonplaats van de moeder. De informatie die het certificaat 
staat is gebaseerd op gegevens uit het geboorteregister van het ziekenhuis. Registratie van de geboorte gebeurt 
meestal binnen een paar dagen na de geboorte van het kind het Divisional Secretariat. Wanneer de moeder dit 
niet zelf kan doen, stuurt het ziekenhuis de informatie door naar het Divisional Secretariat. Elk geboorte 
certificaat heeft een eigen nummer. De geboorte van het kind wordt daarna gemeld door het Divisional 
Secretariat bij het nationale geboorteregister in Colombo.   

Het is mogelijk dat de informatie op het originele certificaat al foutief is.  
Omdat er hooggeplaatste ziekenhuismedewerkers betrokken waren bij kinderhandel, was het vrij eenvoudig om 
valse documenten te maken. Sommige documenten missen stempels en handtekeningen. Dit zou kunnen betekenen 
dat het geboorte certificaat nooit geregistreerd is bij het ziekenhuis (en dus ook niet bij de andere instanties).  
Als het kind gestolen is van de moeder, dan kan alle informatie fictief zijn of het verwijst naar een ander persoon 
(bijv. een Acting mother).  
 
Voorbeeld Geboorte certificaat:  

 
1 Geboorte certificaatnummer  5 Geslacht  12 Burgerlijke status 
2a District    6 Informatie van vader 13 Gegevens van de informatieverstrekker * 
2b Stad    7 Naam van Moeder 14 Handtekening van bovenstaande persoon* 
3 Datum en plaats geboorte  8 Geboortedatum Moeder15 Handtekening van Registry Official 
4 Naam Kind    9 Leeftijd Moeder  * Meestal is dat de moeder 



	

 

1.2	Vertaald	geboorte	certificaat.  
De vertaling van het geboorte certificaat wordt gegeven wanneer er adoptie in het spel is. Meestal wordt de 
vertaling verzorgd door de adoptie advocaat. Op de achterzijde van de vertaling staat een handgeschreven 
aantekening en handtekening die bevestigen dat het gaat om een correcte vertaling.    

Veel vertalingen hebben kleine vertaalfouten. Zo kan de spelling van de naam afwijken evenals de namen van 
geboorte/woonplaatsen. In sommige gevallen zijn er grote vertaalfouten mogelijk. Daarom wordt er aangeraden 
om zoveel mogelijk met het originele geboorte certificaat te werken tijdens de zoektocht.  

 

1.3	Adoptie	uitspraak	(Adoption	order)		
De adoptie uitspraak is uitgegeven door de rechtbank waar in de adoptie is uitgesproken. Deze informatie is 
vaak niet betrouwbaar. Een afstandsmoeder heeft ons verteld dat de hele rechtszaak in scène was gezet voor de 
adoptieouders, compleet met nep rechter, nep rechtbankmedewerkers etc. De rechtbank was op die dag gesloten 
voor echte zittingen zodat dit kon plaatsvinden. Vaak werden Acting mothers gebruikt voor dit soort zittingen (zie 
1.10)  
  

1.4	Affidavit  
An affidavit is een document waar de moeder toestemming geeft voor de adoptie. Soms is naast de naam van 
moeder ook haar adres, geloofsovertuiging en andere informatie te vinden.  

Ook al heeft dit document een handtekening, dit zegt helaas niets over de betrouwbaarheid van het document. Er 
is nergens te achterhalen van hoe de handtekening tot stand is gekomen en of deze inderdaad van de moeder is.  

1.5 Verslag omtrent toestand van kind en gezin (Social report) 
Het verslag omschrijft de omstandigheden waarin de familie van het kind leeft.  
Dit bedenkelijke rapport is waarschijnlijk alleen tot stand gekomen zodat het kind adoptabel was.  
Heel vaak worden termen als armoede, vader buiten beeld, buitenechtelijk in dit verslag genoemd. Een groot 
aantal van deze verslagen zijn ondertekend door een official Somaratne (functie:Retired Probation Officer). 
Deze mevrouw was de zus van de omstreden advocaat Thavanesan. Kortom dit document zal weinig 
betrouwbare info bevatten. Er zijn verschillende zaken bekend waar uit bleek dat dit document onbetrouwbaar 
is.  
 

1.6	Medisch	rapport	(Medical	report) 
Het medisch rapport bevat informatie van de fysieke conditie van de baby. Vaak zijn deze rapporten gemaakt 
door dokter Goonawardane. Deze dokter is een van de namen die steeds terugkeert bij illegale adopties. 
Overigens maakt deze naam op je rapport niet de adoptie per definitie illegaal.   

1.7	Sri	Lankaans	Paspoort. 
Om er voor te zorgen dat de adoptieouders dat het kind met hen mee kan reizen heeft het kind een paspoort 
nodig. Meestal is dit paspoort vlak voor vertrek uitgegeven.  
 

Alle gegevens op het paspoort zijn gebaseerd op de alle bovenstaande eerder geschreven gegevens. Soms is 
zelfs de informatie op het paspoort niet correct overgenomen. Het lijkt er op dat er niet heel erg zorgvuldig is 
omgespromen ten tijde van de uitgave van het paspoort. Daarom zijn ook de gegevens op het paspoort niet 
altijd te bestempelen als betrouwbaar.  

 

1.8	Foto’s  
Sommige ouders hebben nog kennis gemaakt van de moeder van het kind en ook een foto gemaakt. Meestal 
probeerden de tussenpersonen dit te voorkomen, zodat de enige ontmoeting in de rechtbank was.  Gezien dat 
vaak niet de echte moeder verscheen in de rechtbank om het kind over te dragen, is er geen garantie dat de 
moeder op de foto ook de moeder van het kind is.  
Soms komt de moeder op de foto voor bij meerdere geadopteerden en bleek uit DNA onderzoek dat zij van 
geen enkele geadopteerde de moeder was.  



	

 

1.9	Verhalen	van	adoptie	ouders. 
Verhalen en reisdagboeken kunnen soms nuttige inzichten/informatie bevatten. Omdat herinneringen ervaren, 
kunnen veranderen door de tijd heen en het niet te achterhalen valt wat waar is, kan er niet met zekerheid 
uitgegaan worden van absolute betrouwbaarheid. Er zijn ook adoptie ouders die bewust feiten veranderen of 
informatie achterhouden, om zo henzelf en/of hun adoptie kind te weerhouden van de ( soms pijnlijke) waarheid.  

1.10	Acting	mothers  
Acting mothers zijn vrouwen die ingehuurd waren om een kind (niet hun eigen kind) over te dragen aan de 
adoptie ouder in de rechtbank.  Een acting mother deed zich voor als biologische moeder tegenover de adoptie 
ouders. Sommige acting mothers werden betaald  of sommige werden ook onder druk gezet/gechanteerd om 
mee te werken. Sommige vrouwen hadden al hun kind afgestaan en werden geronseld om voor andere kinderen 
hun moeder te spelen in de rechtbank. Er zijn ook vrouwen die geen enkel kind van zichzelf hadden afgestaan en 
alleen acting mother zijn geweest.  

  

1.11	Dubieuze	figuren.  
Dawn de/da Silva is een van de omstreden bemiddelaars, vaak actief geweest in de adoptie zaken in 
Zwitserland Duitsland en Frankrijk. Da Silva werkte vaak samen met de advocaat D.E.B. Perera.Perera; runde een 
baby farm in Wadduwa; en was gearresteerd in de Jaren 80 en vrijgesproken; werkte samen met verschillende 
“handelaren” die baby’s aandroegen voor adopties. Op het moment wonend in Sri Lanka/USA en is ongeveer 
80 jaar oud.   

Ms. Rukmani & Mr Arumugam Thavanesan: Beide zijn advocaat en zijn corrupt; ze verkeren in een groot en goed 
network van corrupte hoogeplaatste ambtenaren, haar zus M.F. Somaratne (Retired Probation Officer); gestorven 
in Januari 2008  

 D.E.B. Perera: Advocaat ; Dawn de Silva werkte vaak samen met hem.  

Mallika Flora Somaratne: retired Probation Officer, schreef verslagen van de familieomstandigheden, zij was de 
zus van Rukmani Thavanesan, zij is gestorven in juni 2006.  

Sunil en Gamini Weijewardana: deze mannen werden vaak gebruikt door Flash om adoptieouders te vervoeren. 
Ook hebben zij een dubiueze rol gespeeld in zoektochten, waarbij er druk vanuit hen werd uitgeoefend op 
geadopteerden en/of de afstandsmoeder.  

Er zijn nog veel meer beruchte personen actief geweest variëren van hooggeplaatste ambtenaar tot aan 
chauffeurs, maar dit zijn namen die vaak terug komen in de dossiers.   

  

1.12	Analyse	van	je	adoptiedossier:  
� Vergelijk namen, adressen en case en document nummers tussen alle verschillende documenten. Zijn er al 
verschillen zichtbaar? Zijn de genoemde plaatsen van ziekenhuis en woonplaats van moeder vlakbij elkaar?  
� Vergelijk de informatie van de locaties. Een zwangere vrouw mag alleen bevallen op kosten van de staat als 
zij bevalt in het lokale ziekenhuis in het district waar ze op dat moment woont. Gebruik Google Maps om dit te 
controleren of dit overeenkomt.  
� Heeft het geboortecertificaat een stempel op de achterzijde? Ontbreekt deze dan is het certificaat 
waarschijnlijk niet uitgegeven door het ziekenhuis. 
� Heeft de moeder zelf de gegevens laten noteren op het geboorte certificaat? Heeft ze getekend? (zie 1.1) 
Staat moeders handtekening op de affidavit? 
� Wie heeft garant gestaan of getekend voor de documenten ( zie 1.11)  

 

Bovenstaande analyse geven vaak een goede indicatie welke stappen er zijn genomen en wie er betrokken zijn 
geweest in het proces. Geen van eerder genoemde punten kan precies aangeven of dat alle informatie klopt. De 
beste informatie kan vaak alleen gevonden worden via de volgende stappen.   

  



	

 

2	Zoektocht	op	locatie.  
Onderstaande stappen kunnen genomen worden door de geadopteerde zelf. Wegens de taalbarrière is het aan 
te raden om een lokale contactpersoon bij je te hebben, maar is niet noodzakelijk als je zelf Engels spreekt. Er 
zijn partijen waaraan je deze stappen kan uitbesteden en dit namens jou uitzoeken.  

  

2.1	Geboorte	register	in	Ziekenhuis.  
Geboorte register in het ziekenhuis  bezoeken is belangrijk omdat hier vaak informatie op staat die niet is 
overgenomen op het geboortecertificaat of op andere documenten. Zoals adres van moedeer of informatie van 
broers of zussen. Verder toont het aan of dat de geboorte daadwerkelijk in dit ziekenhuis heeft plaatsgevonden.  
Het is aan te bevelen om als eerste naar het ziekenhuis te gaan welke staat op geboorte certificaat. Daarmee 
kan je achterhalen of dat je daar geboren bent en of alle informatie goed is overgenomen.  
Soms krijg je niet direct toegang tot het register of dat ze geen gegevens kunnen vinden van jouw jaar, alle 
informatie is afhankelijk van het betreffende ziekenhuis.  
Als je geen geboorte certificaat hebt in je dossier, maar je hebt wel een geboorte datum en naam van de 
moeder, dan kan soms If there is no birth certificate in the adoption records, but information such as birth date 
and name of the mother are known, dan kan theoretisch het wel nagekeken worden in de boeken. Sommige 
ziekenhuizden geven alleen toegang als dat je een geboortecertificaat kopie van het Divisional Secretariat kan 
laten zien. Al ser geen geboorte datum bekend is dan wordt het zoeken bemoeilijkt omdat de boeken gesorteerd 
zijn op datum. Sommige ziekenhuizen hebben al deze data gedigitaliseerd en anderen hebben dat niet. Vraag 
of zij formeel ( op papier)  kunnen bevestigen dat jij geboren bent in dit ziekenhuis, dit helpt om bij de volgende 
stap je gegevens op te vragen. 
NB. Geen ziekenhuis is wettelijk verplicht om jou te voorzien van informatie. Pas hier dus ook je gedrag op aan. 
Meeste medewerkers zijn vaak welwillend en willen graag helpen.   

		

2.2	Divisional	Secretariat  
Alle geboortes zijn geregistreerd bij het Divisional Secretariat. Met Google kan je vaak het betreffende 
Divisional Secretariat, welke verantwoordelijk is voor het district van het ziekenhuis waar je geboren bent. 
Mocht je de juiste Divisional Secretariat niet kunnen achterhalen dan kan je het beste even lokaal vragen aan 
iemand. Meeste mensen willen graag helpen. Bij "records" sectie in het Divisional Secretariat kan je een kopie 
aanvragen van je geboorte certificaat, dit kost ongeveer 200 rupee. Meestal vragen ze dan om je geboorte 
certificaat, of als je dat niet hebt de bevestiging van het ziekenhuis dat je daar geboren bent. Dit alles kan 
helpen in je zoektocht omdat er op de orginele documenten gegevens kunnen staan die er tijdens het overnemen 
op andere documenten verloren zijn gegaan of verandert zijn. Er zijn zaken waar het orginele geboorte 
certificaat totaal andere gegevens bevatte als de kopie, ( te denken aan, andere adressen, namen, ziekenhuis 
etc.) Als er geen informatie te vinden is, dan kan dat inhouden dat de geboorte niet is geregistreerd. In sommige 
gevallen heb je niet direct toegang tot de informatie en moet je een aanvraag formulier invullen met een sri 
lankaans post adres waar de informatie later naar toe gestuurd word.    

	
2.3	Grama	Sevaka  
The Grama Sevaka, ook wel de Grama Niladhari genoemd, bekleed de functie van "village chief" of een soort 
van dorpsoudste/burgemeester. Hij kan vaak gegevens raadplegen van bijv, stemlijsten, doden en geboorte 
register, en verhuizingen.  Grotere steden hebben meerdere Grama Sevakas, bijvoorbeeld voor het noorden, 
oosten, westen en zuiden.  Het is raadzaam om de Grama Sevaka  raad te plegen van je geboorte plaats Als er 
niets te vinden is, de Grama Sevaka van de geboorte plaats van moeder kan dan ook nog geraadpleegt 
worden. De Grama Sevaka kan eenvoudig gevonden worden. Via Google kan je een lijst vinden van alle Grama 
Sevakas incl. telefoonnummers (Google zoekterm: Grama Niladhari + "naam van geboorte plaats"). Daarbij kan 
je ook de locale bevolking raadplegen. Meestal weet de Grama Sevaka wel of de achternaam vaak voorkomt in 
zijn gebied en weet vaak ook wel wat er speelt in zijn omgeving.  Vaak is de Grama Sevaka die je raadpleegt 
dezelfde persoon die Grama Sevaka was ten tijde van de adoptie. Mocht hij vervangen zijn kan het helpen om 
te vragen wie er toen Grama Sevaka was in die tijd.  

  



	

2.4	Adres	van	moeder.  
Als er een adres staat in het dossier dan bestaat de kans dat moeder of andere familieleden nog steeds daar 
wonen.  Gezien je niet weet hoe de situatie is, moet je altijd dit heel voorzichtig en met respect behandelen. In 
sommige gevallen weet de (huidige) familie niets van de adoptie of heeft ze onder dwang haar kind afgestaan.   

Voorzichtigheid is dus geboden. Het adoptie verhaal kan je beter niet eerder genoemd moeten worden totdat 
er is zeker gesteld dat de moeder in een veilige situatie zit. Niet altijd kan zij meteen hier vooruitkomen. Mocht 
het een onveilige situatie zijn, en je gaat langs en je lijkt sprekend op je moeder kan dit heel verkeerd uitpakken. 
Laat daarom iemand anders het eerste contact zoeken met de familie op het adres. En spreek alleen daarna met 
de moeder. Sommige kunnen openlijk naar buiten treden met hun verhaal bij hun familie maar niet allemaal.  De 
beste kans op eerlijke informatie is als je direct met de moeder spreekt al dan niet in het bij zijn van een neutrale 
tolk. Geduld en begrip: Soms moet je meerdere keren de moeder bezoeken voor je het hele verhaal te horen 
krijgt. Vertrouwen en een band opbouwen kost tijd. Houd rekening met taal en cultuur barrières. Ook voor de 
moeder was de adoptie vaak een traumatische gebeurtenis en ze kan zich beschaamd voelen in het bijzijn van 
jou. Herinneringen kunnen diep liggen en pijnlijk zijn en wellicht vindt ze het heel moeilijk om er over te praten. 
Het is niet realistisch om er vanuit te gaan dat met het vinden van je moeder alles meteen op tafel ligt en alle 
vragen beantwoord worden.  

2.5	Postkantoor 
Het adres genoemd in het dossier is niet altijd duidelijk. Soms helpt het om de lokale bevolking te raadplegen en 
moet je aan meerdere mensen de weg vragen voor je op plaats van bestemming bent. Als Google Maps niet je 
niet kan helpen dan kan je ook het lokale postkantoor bezoeken, zij weten vaak of het adres bestaat of dat het 
weg is.  

2.6	Zoektochten	via	Searchers  
Er zijn verschillende partijen die zoektochten aanbieden. Veel zijn duur en niet heel transparant over het geld dat 
ze vragen. Alle bovengenoemdde stappen zijn prima zelf te doen en kosten niet veel geld. Het is ten zeerste aan 
te raden om je zoektocht zelf te doen, al dan niet met behulp van een lokale gids/tolk. In Sri Lanka een auto 
huren met chauffeur kost ongeveer 60 euro per dag. Ook het openbaar vervoer is te doen. Mocht je toch een 
partij in de arm nemen die voor je gaat zoeken, vraag op voorhand een duidelijk overzicht van de kosten en 
maak goede afspraken mbt de prijs. De mate van success van de zoektocht is afhankelijk hoe betrouwbaar de 
informatie is van je adoptiedossier. Als dat niet correct is, dan kan geen enkele partij iemand vinden voor je aan 
de hand van je dossier.  

 

2.7	Acting	mothers  
Als een acting mother is betrokken kan de zoektocht tot een abrupte stop komen. In sommige gevallen de 
persoonlijke gegevens van de moeder waren gebasseerd op de acting mother ipv de echte moeder. Soms heeft 
ze wel informatie over het kind waar ze acting mother voor was en vaak heeft ze geen enkele bruikbare 
informatie en stopt de zoektocht daar.  

 

 2.8	DNA	onderzoek. Doe in alle gevallen een DNA onderzoek om vast te stellen dat degene die je vindt echt 
je biologische familie is. Sommige acting mothers spelen nog steeds hun rol als moeder vaak uit angst voor 
repercussies. 
Een DNA test kan voorkomen dat je met iemand een band op bouwd gebasseerd op een leugen.  

  

2.9	Geen	resultaat	van	de	zoektocht.	 
In het meest gunstige geval leiden de bovenstaande stappen je naar je moeder. Helaas is dit vaak niet het geval 
wegens valse of het ontbreken van cruciale informatie. Wat er dan over blijft is je inschrijven in de DNA 
databank van Family Tree DNA. Elke keer staan meer geadopteerden en afstandmoeders hun DNA af en word 
de kans om toch nog je familie te vinden groter.  
 
Wil	je	een	DNA	kit	bestellen,	neem	dan	contact	op	met	Sri	Lanka-DNA:	Info@srilanka-DNA.org.	


