
1. In welk jaar vond de adoptie plaats?

2. Hoe oud was je toen je werd geadopteerd?

3.  Vanuit welke plaats en kindertehuis kom je vandaan? 
 
plaats: naam kindertehuis:

4.  Welke organisatie of stichting was betrokken bij de adoptie? (Denk aan Bureau Interlandelijke  
adoptie (thans Wereldkinderen), Stichting Kind en Toekomst, Kasih Bunda, BANND en/of andere 
particulieren die de adopties regelden).

5.  Als je je biologische moeder/familie wel hebt terug gevonden, heb je ook een DNA test laten doen? 
Zoja, wat was de uitslag?

6.  Hoe en wanneer ben je erachter gekomen dat het in jouw adoptie niet goed is gegaan? 
(Bijvoorbeeld, naar aanleiding van een verklaring van de biologische moeder of andere  
biologische familieleden, of pas na een DNA test en je bent erachter gekomen dat de vrouw in je  
adoptiedossier niet je biologische moeder is). 

7.  Als je de biologische ouders nog niet hebt gevonden maar je hebt wel een sterk vermoeden dat de 
adoptie niet goed is gegaan, graag vermelden wanneer en waarop jouw vermoeden is gebaseerd, 
met aanwijzingen daarvoor. (Bijvoorbeeld na de Zembla aflevering Adoptiebedrog deel III).

8.  Met behulp van wie heb je de zoektocht naar de biologische ouders gedaan? (Bijvoorbeeld FIOM, 
stichting Mijn Roots, Spoorloos, ISS, of zelfstandig) en hoe lang heeft de zoektocht geduurd?

9.  Wat heeft jouw zoektocht ongeveer (tot nu toe) gekost? Als je nog gaat zoeken en nog geen idee 
hebt daarvan, dan laat je deze vraag open.

N.B. Eventuele stukken in het dossier waaruit blijkt dat er zaken (vermoedelijk) niet kloppen, kun je apart bijvoegen, evenals jouw 
persoonlijke verhaal. Dit formulier graag opslaan als volgt: OproepFEB2021_jouwnaam*.pdf Graag zien we vóór 6 maart 2021 a.s. 
alles tegemoet. Dit i.v.m. de aankomende verkiezingen. Hartelijk dank voor jouw deelname! *vervangen door jouw eigen naam.
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