Programma
vzw Donorkind organiseert
in samenwerking met Astrid Indekeu (KUL)

14u vzw Donorkind
Onthaal en voorstelling vzw

INFORMATIE- EN ONTMOETINGSDAG
VOOR DONORKINDEREN

14u30 Astrid Indekeu – Centrum voor Medische Ethiek, KU Leuven
In oktober verdedigt psycholoog en onderzoeker Astrid Indekeu haar
doctoraatsonderzoek over gezinnen die gevormd werden met behulp van een
donor. Gepassioneerd door dit thema komt ze ons de juridische situatie in
België verduidelijken en maakt ze tevens een vergelijking met andere landen.
15u Prof. Ken Daniels – School of Social Work and Human Services, University
of Canterbury, New Zealand
Veel donorkinderen vinden het moeilijk om hun eigen gedachten en
gevoelens over hun verwekking te delen met hun ouders, bijvoorbeeld uit
angst om hen te kwetsen. Vanuit zijn jarenlange ervaring als onderzoeker en
counselor bij donorgezinnen, bespreekt prof. Daniels hoe de communicatie
binnen donorgezinnen verbeterd kan worden.
Als donorkind verlang je er misschien naar om meer te weten over je donor,
of wil je hem misschien zelfs eens ontmoeten. In België is de kans hierop
voorlopig nog heel erg klein, maar wat als donorkinderen ooit wel het recht
krijgen om hun donor te kennen? Wat kunnen of mogen we dan eigenlijk
verwachten? Prof. Daniels heeft al meerdere ontmoetingen tussen
donorkinderen en donoren van nabij meegemaakt en kan je fantasieën
hierover wellicht in een realistischer perspectief plaatsen.
(Deze lezing is in het Engels – wij helpen vertalen waar nodig!)

Wanneer? Zaterdag 28 september 2013 om 14u
Waar? Gemeenschapscentrum De
Oude Graanmarkt 5, 1000 Brussel

Markten,

16u Ties Van der Meer – Stichting Donorkind Nederland
In België staat het ‘activisme’ van donorkinderen nog in zijn kinderschoenen.
In Nederland bestaat al jarenlang een organisatie die opkomt voor de
belangen van donorkinderen. Hoe kwam Stichting Donorkind Nederland tot
stand en wat hebben zij tot nu toe verwezenlijkt?
Hun voorzitter Ties Van der Meer, zelf donorkind èn niet-anonieme donor,
komt ons vertellen over het ontstaan, de evolutie en de huidige werking van
Stichting Donorkind Nederland.

Inschrijving: Ben je een donorkind en wil je er
graag bij zijn? Schrijf je dan in door een mailtje te
sturen naar info@donorkind.be met als onderwerp
“Inschrijving 28/9”. Vermeld ook je naam en leeftijd.
Hopelijk tot dan!

16u30 Ontmoetingsmoment (einde voorzien rond 18u)

	
  

