
Uitnodiging
Boekpresentatie ‘Postpakketjes van overzee’

Zaterdag 7 december 2019
Aanvang: 14.00 uur

Grand Café Utopie, Waldeck Pyrmontkade 116 in Den Haag

In het boek ‘Postpakketjes van overzee’ vertelt auteur Dewi Deijle over haar 
strijd voor erkenning en rechtvaardigheid. Het boek beschrijft de harde 
werkelijkheid van gelegaliseerde kinderhandel in adopties van kinderen uit 
Indonesië, de rol van de Nederlandse staat en de adoptiebemiddelaars in de 
jaren ’70 en ’80. In Indonesië zijn hiervoor misdadigers opgepakt, maar dat 
bleek niet voldoende. De gevolgen zijn schrijnend.

Juriste Dewi Deijle, in 1980 zelf geadopteerd, geeft inzicht in haar onderzoek 
naar de juridische mogelijkheden om de Nederlandse staat 
medeverantwoordelijk te houden voor de gaten in het destijds geldende 
toelatingsbeleid, met als gevolg de toenemende handel in kinderen uit 
Indonesië. Ze staat nu voor de keuze om de Nederlandse staat daadwerkelijk 
voor de rechter te slepen. Niet voor zichzelf, maar voor een groot aantal van de 
3040 volwassenen die als baby of kind tussen 1973 en 1984 vanuit Indonesië 
Nederland zijn binnengekomen onder het destijds geldende 
Vreemdelingenbeleid. Het zou de eerste keer zijn dat een grote groep 
geadopteerden zich in Nederland verenigt en een ‘massaclaim’ indient. Zal 
Dewi Deijle dat ook daadwerkelijk doen?

Het antwoord geeft ze zaterdag 7 december 2019 tijdens de boekpresentatie 
‘Postpakketjes van overzee’. Het is ons een eer u uit te nodigen voor de 
boekpresentatie.

Programma
14.00-14.30 uur 
inloop en ontvangst
14.30-14.35 uur 
introductie door uitgever Maurice Ambaum
14.35-14.45 uur 
uitreiken eerste exemplaar
14.45-15.30 uur 
auteur Dewi Deijle houdt een presentatie en leest voor uit haar boek
15.30 uur
uitreiken bestelde boeken en informele afsluiting

In verband met de organisatie vragen we u vriendelijk om uw aanwezigheid te 
bevestigen door een mail te sturen naar: maurice@ambaum.nl

U kunt het boek bestellen door hier te klikken

Graag tot ziens op 7 december!

Met vriendelijke groet,

Dewi Deijle
Maurice Ambaum
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