
Rootsreizen Taiwan - De voorwaarden van CSS 
Rootsreizen en de wens voor het vinden van de geboortefamilies/pleegfamilies neemt de laatste 
jaren sterk toe. Ook zien we dat kinderen op steeds lagere leeftijd op rootsreis gaan. CSS heeft om 
die redenen de voorwaarden die zij stellen nog even goed op een rij gezet voor de families met 
kind(eren) die via CSS zijn geadopteerd. Ook lees je een brief die Paula Voigtmann (directrice van 
CSS) heeft geschreven aan de kinderen die via CSS zijn geadopteerd. 
De minimumleeftijd voor een ontmoeting met de geboortefamilie is 12 jaar. De minimumleeftijd 
voor het bezoeken van Mu-En (het kindertehuis) is 14 jaar.  Kinderen van alle leeftijden zijn welkom 
om het CSS-kantoor te bezoeken. Tijdens een bezoek aan het CSS-kantoor wordt er een video 
getoond van Mu-En zodat ook jongere kinderen een goede indruk krijgen van het kindertehuis waar 
zij (meestal) hebben gewoond de eerste periode van hun leven. 
CSS heeft altijd het emotionele welzijn van zowel de kinderen als de geboortefamilie als belangrijkste 
uitgangspunt tijdens het regelen van een ontmoeting. Zij zijn van mening dat sommige 
adoptieouders de geboortefamilie erg op de voorgrond plaatst in het dagelijks leven van hun jonge 
kinderen, met uiteraard de beste bedoelingen. Het maken van een rootsreis en het ontmoeten van 
geboortefamilie op jonge leeftijd kan volgens hen voor loyaliteitsproblemen geven. CSS maakt zich 
dan ook zorgen of het kind zich volledig kan hechten aan het adoptiegezin als het op jonge leeftijd al 
zoveel met de geboortefamilie bezig is. 
Veel van de jongvolwassen waar CSS contact mee heeft, of die een ontmoeting hebben gehad met 
hun geboortefamilie, geven aan dat ze blij zijn dit op latere leeftijd (> 12 jaar) pas hebben gedaan. Zij 
kunnen zich beter inleven in de situatie waarin de biologische én adoptieouders zich bevonden 
tijdens de adoptie. Ook met teleurstellingen kunnen zij volgens CSS beter omgaan,  als bijvoorbeeld 
de biologische ouders geen ontmoeting aankunnen of willen, drugsverslaafd zijn of in de gevangenis 
blijken te zitten. 
Voor een ontmoeting met het pleeggezin waar kinderen voor hun adoptie gewoond hebben heeft 
CSS een ander beleid, dit wordt namelijk per aanvraag bekeken. De  eerste overweging zal altijd de 
emotionele invloed op het kind zijn, met name als het kind jonger dan 12 jaar is. Een factor dat ook 
meespeelt zijn de provincies waaronder de pleeggezinnen vallen. Niet elke provincie staat contact na 
adoptie toe. Alle contacten tussen CSS en de (oud)pleeggezinnen verlopen via een social worker of 
via de overheid. Actieve pleeggezinnen mogen vanuit de overheid vaak geen pleegkinderen uit het 
verleden ontmoeten. Pleegouders die gestopt zijn met pleegzorg zijn vaak moeilijk te vinden.  
Meer informatie kun je vinden op de website van CSS: www.csstpe.org.tw. Cathwel stelt overigens 
geen eisen aan de leeftijd van de kinderen bij het ontmoeten van biologische familie en het bezoeken 
van het Jonah House. Zij beoordelen per situatie of een eventuele ontmoeting mogelijk is. 
Heb je nog andere vragen, of wil je je plannen voor een rootsreis delen met ons? Dan kun je altijd 
terecht bij het rootsreizenteam Taiwan via rootsreizen.taiwan@meiling.nl.  
 
 



 


