Jaarverslag 2019

Voorwoord
Voor u ligt het jaarverslag van Stichting Meiling over 2019.
In 2019 zijn 33 kinderen thuisgekomen in vergelijking tot 34 kinderen in 2018. Er lijkt sprake te zijn van een
stabilisering van het aantal thuiskomsten. In het afgelopen jaar zijn 19 kinderen vanuit China naar Nederland
gekomen (2018: 18), 0 kinderen vanuit Suriname (2018: 0 kinderen) en 14 kinderen vanuit Taiwan (2018: 16
kinderen).
Sinds 2012 is sprake van een daling van het aantal geadopteerde kinderen dat is opgenomen in een Nederlands
gezin. Ook in 2019 is landelijk gezien sprake van een daling. In 2019 zijn namelijk in totaal 145 kinderen in
Nederland aangekomen in vergelijking tot 156 kinderen in 2018, 210 in 2017, 214 in 2016, 304 in 2015, 354
kinderen in 2014, 401 kinderen in 2013 en 488 kinderen in 2012. Een daling van 11 kinderen ten opzichte van
voorgaand jaar. In vergelijking tot 2012 is het aantal met 70% afgenomen. In de jaren 2014 tot en met 2016
hebben we als Meiling jaarlijks bij circa 45 adopties bemiddeld. Sinds 2017 ligt het aantal tussen 32 – 35
adopties per jaar.
Door de aanhoudende landelijke daling van het aantal adopties blijft (landelijk en in de politiek) de vraag actueel
of er mogelijk niet te veel vergunninghouders voor interlandelijke adoptie zijn. Deze vraag kan vanuit diverse
invalshoeken worden ingestoken, namelijk onder andere op basis van betrouwbaarheid, kwaliteit, financiën en
continuïteit. Door de wijze waarop Stichting Meiling is georganiseerd zijn wij in staat om de kwaliteit van
dienstverlening te leveren die vereist is en verwacht mag worden. Kwaliteit en betrouwbaarheid in het gehele
proces van adoptie staan bij ons voorop. Onafhankelijk van het aantal (gerealiseerde) adopties zijn wij in staat om
deze kwaliteit en betrouwbaarheid te blijven waarborgen. Mede gelet op onze financiële situatie en beheersing
van de kosten zien wij de toekomst daarom vol vertrouwen tegemoet. Uiteraard blijven wij de ontwikkelingen
hieromtrent nauwlettend volgen.
In 2020 is stichting Meiling helaas hard geraakt door de situatie met betrekking tot COVID-19. Het China kanaal
ligt in 2020 volledig stil op last van de Chinese overheid. Er zijn dan ook helaas geen kinderen naar Nederland
gekomen in 2020 ondanks dat er diverse ouderparen en kinderen succesvol gematcht zijn. Het Taiwan kanaal ligt
deels stil, hiervoor zijn in 2020 slechts 7 kinderen naar Nederland gekomen. Aangezien de opbrengsten en de
kosten van de stichting grotendeels bepaald worden door het reizen naar China en Taiwan, nemen beide sterk af
in 2020. Hierdoor is het resultaateffect voor de stichting nog te overzien. Gezien de goede financiële situatie van
de stichting zien wij geen risico’s met betrekking tot de continuïteit voor de komende jaren.
In het komende jaar zullen wij ons onverminderd blijven inspannen in het belang van het kind, de ouders en onze
organisatie om adoptie mogelijk te maken. Een goede match tussen kind en ouder blijft hierbij onherroepelijk
voorop staan!
Driebruggen, 31 augustus 2020
Namens het bestuur van Stichting Meiling,

Voorzitter bestuur Stichting Meiling
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Beleid en aanpak
Wat beweegt Stichting Meiling?
Stichting Meiling (hierna: Meiling) stelt zich tot doel op te komen voor hulpbehoevende kinderen in andere landen.
Dit doet de Meiling door te bemiddelen bij interlandelijke adoptie voor kinderen die in hun geboorteland geen
mogelijkheden hebben om in gezinsverband op te groeien en projecthulp te verlenen voor de kinderen die in de
tehuizen achterblijven.
Bij Meiling staat het kind centraal. Voor een aantal hulpbehoevende kinderen is interlandelijke adoptie de laatste
mogelijkheid voor de kinderen om een kans op een goede toekomst te krijgen. Meiling richt zich bij haar
adoptiebemiddeling op deze kinderen. Bij de bemiddeling worden dan ook ouders voor kinderen gezocht en dus
geen kinderen voor ouders. Adoptie is een laatste redmiddel.
Adoptiekinderen hebben een rugzakje waarin vaak vervelende levenservaringen zitten. Een kwalitatief goede
adoptie vormt in de ogen van Meiling een essentieel startpunt voor de verwerking daarvan en het verder kunnen
opgroeien in Nederland tot een waardevol lid van de Nederlandse samenleving. De adoptiebemiddeling voert
Meiling dan ook zeer zorgvuldig uit met vrijwilligers die vanuit hun ervaringen als adoptieouder en vanuit hun
eigen dagelijkse beroep taken binnen de adoptiebemiddeling verrichten.
Vanwege het belang van het kind zet Meiling zich bijzonder in voor kinderen, voor wie het moeilijk is ouders te
vinden. Zo komen via Meiling zowel gezonde kinderen als kinderen met een medisch rapport naar Nederland. Dit
medische rapport kan zeer divers zijn, zoals: prematuriteit, een operabele handicap (bijvoorbeeld hazenlip,
klompvoetjes) of een blijvende handicap (bijvoorbeeld misvormd handje, astma, darmaandoeningen).
Ook de kinderen die, in de landen waarop Meiling bemiddelt, niet in aanmerking komen voor interlandelijke
adoptie worden daarbij niet vergeten. Meiling verricht projecthulp gericht op het helpen van kinderen die het in
deze landen niet gemakkelijk hebben, door projecten te ondersteunen waarbij de faciliteiten in kindertehuizen
worden verbeterd, kinderen via pleeggezinnen de kans krijgen in een gezinssituatie op te groeien, kinderen in
staat worden gesteld onderwijs te volgen, of operaties worden uitgevoerd, waarmee het leven van de kinderen
gemakkelijker wordt.

De Meiling organisatie
Het werkterrein van de stichting Meiling omvat drie kernactiviteiten, zijnde:
 activiteiten gericht op de bemiddeling bij adoptie van buitenlandse kinderen,
 activiteiten gericht op het verlenen van projecthulp ten behoeve van kinderen in de zendende landen,
 activiteiten voor de donateurs van de stichting.
Al deze activiteiten worden mogelijk gemaakt door een grote groep van ongeveer 90 vrijwilligers waar Meiling trots
op is. Op professionele wijze verrichten zij in hun vrije tijd uiteenlopende werkzaamheden die deze activiteiten
mogelijk maken. Deze vrijwilligers organiseren zo veel mogelijk in teamverband hun eigen werkzaamheden en zijn
daarmee voor velen het gezicht van Meiling.
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Interlandelijke adoptie
Algemeen
Eén van de kernactiviteiten van Meiling is de adoptiebemiddeling. Dit doet Meiling op basis van een vergunning
van het ministerie van Justitie. Deze is in 2020 verlengd met 5 jaar tot en met 1 oktober 2025. Meiling heeft in
2019 bemiddeld bij de adoptie van kinderen uit China en Taiwan.

Bemiddelingsactiviteiten Stichting Meiling
Meiling werkt bij haar bemiddelingsactiviteiten voor de hulpbehoevende kinderen in de zendende landen,
waarvoor interlandelijke adoptie de enige kans op het opgroeien binnen een gezin is. Meiling helpt deze kinderen
bij het vinden van (geschikte) adoptiefouders. Dit doet Meiling in nauwe samenwerking met de adoptieautoriteiten in de zendende landen, de door deze autoriteiten aangewezen contactpersonen en de kindertehuizen
waar de kinderen verblijven. In relatie met bovenstaande partners is het de taak van Meiling om de kandidaatadoptiefouders die zich bij Meiling aanmelden te screenen op geschiktheid voor de kanalen waarop Meiling actief
is en de kandidaat-adoptiefouders te begeleiden bij het schriftelijke adoptieverzoek. Verder is het de taak van
Meiling om als contactpersoon op te treden in de formele adoptieprocedure in het zendende land en voor de
centrale autoriteiten in Nederland en de zendende landen.
De landencontactpersonen doen er alles aan om voor elk kind dat via bemiddeling van Meiling naar Nederland
komt een goed en passend thuis te vinden. Daarbij vormen de zogenoemde special needs kinderen een extra
bron van aandacht. Dit zijn adoptiekindjes die, door veelal lichamelijke of sociale omstandigheden, extra
aandacht nodig hebben. Voor deze kinderen is het in de regel moeilijker een goed nieuw thuis te vinden. In de
afgelopen jaren is in de interlandelijke adoptie, waarbij Meiling betrokken is, een toename in special needs
adopties waar te nemen. Meiling ziet het als een blijk van vertrouwen van de zendende landen, dat zij mag
bemiddelen bij de adoptie van deze extra aandacht en zorg vragende kinderen.

Ontwikkelingen Nederland
Door de dalende lijn van het aantal gerealiseerde landelijke adopties in de afgelopen jaren en de verwachting dat
het aantal adopties in de komende jaren niet significant zal toenemen, blijft de vraag welke consequenties dit
heeft of moet hebben voor de adoptieketen in de (nabije) toekomst.
Nadat in 2014 de vergunninghouders het adviesrapport ‘De adoptieketen in 2020’ hebben overhandigd aan
staatssecretaris Teeven van het ministerie van Veiligheid en Justitie is in de loop van 2015 door het ministerie
van Veiligheid en Justitie aan een extern adviesbureau de opdracht gegeven om een verkenning uit te voeren naar
de mogelijke scenario’s voor de inrichting van een toekomstbestendig stelsel aangaande interlandelijke adoptie.
In 2016 is het eindrapport van het externe adviesbureau inzake de bestendigheid van de (huidige) adoptieketen
in de toekomst opgeleverd. In november 2016 heeft de RSJ op basis van de uitgebrachte rapportage haar rapport
‘Bezinning op Interlandelijke Adoptie’ uitgebracht. Haar advies, kort maar bondig, adoptie moet stoppen. In reactie
op het advies van de RSJ heeft eind januari 2017 de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie haar beleidsadvies
uitgebracht dat stoppen met adoptie (vooralsnog) niet aan de orde is. In vervolg hierop heeft op 24 mei 2017 een
hoorzitting plaatsgevonden waarbij de RSJ haar uitgebrachte advies heeft toegelicht en diverse belanghebbenden
in de adoptieketen zijn gehoord, waaronder de vergunninghouders.
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In 2019 is de Commissie Onderzoek Interlandelijke Adoptie ingesteld. Het onderzoek richt zich op mogelijke
misstanden bij adopties waar de Nederlandse overheid een rol bij heeft gespeeld.

Info, intake en centrale wachtlijst
Infolijn
Het eerste directe contact met Meiling verloopt voor de meeste aspirant-adoptiefouders via de infolijn van Meiling.
De infolijn is gestart als een telefonische informatielijn voor vragen over de verschillende aspecten die komen
kijken bij een adoptie. Hierbij moet worden gedacht aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving omtrent
adoptie, eisen van de zendende landen waarin Meiling actief is, wachtlijsten en vele andere adoptie gerelateerde
zaken.
De infolijn is per mail (info@meiling.nl) geheel 2019 bereikbaar geweest. Daarnaast maken veel aspirant
adoptiefouders gebruik van het telefoonnummer (06-13155727) van de stichting om contact te leggen en/of
informatie te verkrijgen.

Intake
Wanneer aspirant-adoptiefouders besluiten Meiling in te schakelen als bemiddelaar bij hun adoptie volgt in de
meeste gevallen een Centrale intake. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een checklist die bij de bevestigingsbrief
aan de aspirant adoptiefouders wordt meegezonden. Op basis van de informatie op de ingevulde checklist en het
gezinsrapport wordt door de intake een eerste beoordeling van de bemiddelbaarheid gedaan. Het blijkt namelijk
steeds vaker voor te komen dat ouders tijdens het intakegesprek onbemiddelbaar zijn op grond van eenvoudige
te checken voorwaarden van het zendend land (te denken valt aan de huwelijksduur voor Taiwan). Indien uit de
gegevens op de checklist geen belemmering blijkt, worden aspirant-adoptiefouders uitgenodigd voor een
intakegesprek. Als blijkt dat de ouders op grond van het intakegesprek bemiddelbaar zijn worden ze op de lijst
gezet voor een SN-intake. Deze SN-intake vindt in de regel plaats binnen twee maanden na de ontvangst van een
afschrift van de beginseltoestemming voor adoptie en het door de Raad voor de Kinderbescherming opgestelde
gezinsrapport.
De intake en de SN-intake hebben primair tot doel te beoordelen of Meiling voor de aspirant-adoptiefouders kan
bemiddelen. De kindjes waarvoor Meiling bemiddelt, hebben allemaal een sociaal belaste achtergrond of een
medisch dossier. Ouders moeten hier dus toestemming voor hebben in hun gezinsrapport. Ook de eisen van het
zendende land waarvoor de ouders kiezen, de specifieke bemiddelingsvraag van de ouders, de voorwaarden die
Meiling stelt bij de bemiddeling en eventuele beperkingen in de beginseltoestemming van de ouders, zijn als
criteria van belang. Soms is het niet mogelijk in één enkel intakegesprek tot een conclusie te komen. In dat geval
volgt een vervolggesprek. Meiling behoudt zich het recht voor daarbij externe deskundigheid in te schakelen als
adviseur. Ook bij aanvragen van bemiddeling voor een tweede of volgend kind wordt een SN-intakegesprek
gehouden.
Nadat Meiling tot de conclusie is gekomen te kunnen bemiddelen, wordt een bemiddelingsovereenkomst
gesloten. In deze overeenkomst worden de wederzijdse verplichtingen vastgelegd en verplicht Meiling zich alles
binnen haar mogelijkheden te doen om tot een goede afronding van de bemiddeling te komen.
Het komt voor dat Meiling geen mogelijkheden ziet om te bemiddelen. Hieraan ligt dan altijd een afweging van het
belang van het adoptiekind en de kinderwens van de aspirant adoptiefouders ten grondslag. Zoals aangegeven
telt voor Meiling daarbij het belang van het kind het zwaarst. Het betreft altijd moeilijke beslissingen voor de
aspirant-adoptiefouders en ook voor Meiling als bemiddelaar. Om de nodige zorgvuldigheid hierbij te waarborgen
worden moeilijke bemiddelingsverzoeken altijd nog eens in teamverband bekeken en voor een definitief besluit
aan het bestuur voorgelegd.
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De intake-cijfers in 2019:
In 2019 hebben wij 40 bemiddelingsverzoeken ontvangen (2018: 67). Uiteindelijk hebben zich dit jaar 17
echtparen teruggetrokken uit de procedure (2018: 16). Deze 17 rapporten zijn teruggestuurd naar het Ministerie
van Justitie & Veiligheid in verband met zwangerschap, echtscheiding, te lange wachttijd of om een andere reden
(2018: 16). Er zijn in 2019 geen rapporten doorgestuurd naar een andere vergunninghouder (2018: -).
Meiling had in 2019 een centrale wachtlijst voor Taiwan. In een aantal gevallen konden de families na het special
need-intakegesprek niet direct door naar de landenintake. Eind 2019 kon de centrale wachtlijst opgeheven
worden. Mocht het aantal aanvragen weer gaan stijgen, dan kan het zijn dat de centrale wachtlijst weer ingesteld
wordt. Hier ligt het dossier van aspirant-adoptiefouders dan te wachten tot het bij het juiste Taiwan-kanaal kan
worden opgepakt.
Bij de wachttijd op een voorstel voor de verschillende landen dient te worden aangetekend dat deze per
individuele bemiddeling sterk afhankelijk is van de situatie van de ouder(s) en de voortgang van de procedures in
het zendende landen. Wanneer de ouders een ruime lijst hebben waar ze voor openstaan qua special needs, dan
kan de wachttijd soms relatief kort zijn.
Per 31 december 2019 bedraagt het aantal ouders op de centrale wachtlijst:
 Taiwan: geen
 China: geen
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Bemiddeling
Vanaf de special need-intake wordt het dossier van de aspirant-adoptiefouders doorgestuurd naar de landenteams
van Meiling. Bij de landenteams vindt een landenintake plaats. Daarbij wordt specifiek ingegaan op de procedure
die het zendende land kent bij de adoptiebemiddeling en het papierwerk dat daarvoor moet worden verricht. Na de
landenintake moeten aspirant-adoptiefouders aan de slag met het compleet maken van de set papieren die voor
de adoptieprocedure in het zendende land noodzakelijk is en de legalisatie van de officiële documenten daarin.
Door adoptiefouders wordt dit wel “het rondje Den Haag” genoemd vanwege de vele formele instanties in de
gemeente Den Haag (het Ministerie van Justitie & Veiligheid, het Ministerie van Buitenlandse Zaken, het paleis van
Justitie in Den Haag en de ambassade van het zendende land) die men moet aandoen. De uiteindelijke set papieren
worden vervolgens waar nodig vertaald door vrijwilligers van Meiling en met een begeleidend schrijven naar de
autoriteiten in het zendende land gestuurd.
Vervolgens vindt de matching tussen de adoptieaanvraag van de ouders en de voor interlandelijke adoptie
beschikbare kinderen plaats. De wijze waarop deze matching plaatsvindt kan van land tot land sterk verschillen. In
Taiwan worden door de maatschappelijke werkers van de kindertehuizen drie geschikte ouderparen bij een kind
gezocht. De biologische moeder mag uit deze ouderparen een uiteindelijke keuze maken. Voor China en Taiwan
geldt dat in het geval van kinderen met een special need de matching in Nederland plaatsvindt. Aan het eind van
de matching mag de Meiling-vrijwilliger de boodschapper zijn van het heugelijke nieuws van een voorstel van een
adoptiekindje. Nadat het voorstel is aanvaard door de adoptiefouder(s), kan de adoptieprocedure in het zendende
land worden vervolgd. De procedure is per land verschillend. Waar bij adopties vanuit China alleen nog een
administratieve procedure hoeft te worden gevolgd, moet in Taiwan een rechtbankprocedure worden doorlopen.
Tijdens deze procedure, die soms lang kan duren, keurt de rechter feitelijk de adoptie goed.
In Taiwan geldt dat zowel de adoptiefouders als de biologische moeder zo mogelijk aanwezig moeten zijn bij de
gerechtelijke uitspraak.
Voor beide landen, China en Taiwan, geldt dat de aspirant-adoptief ouders aan het eind van de procedure
verplicht zijn naar het geboorteland van hun kindje te reizen. Zij moeten in het land van herkomst nog een aantal
formele verplichtingen in de adoptieprocedure verrichten. De overdracht van het kindje aan de adoptiefouders
vindt ook daar plaats.

Beëindigen Suriname-kanaal
De afgelopen jaren heeft Meiling in samenwerking met de Surinaamse overheid haar uiterste best gedaan om het
Suriname kanaal te activeren. Het leek er de tijd voor om weer actief adopties te gaan begeleiden vanuit Suriname.
De vraag vanuit aspirant adoptieouders als wel de informatie vanuit Suriname leken dit te ondersteunen.
Mei 2019 moesten we helaas constateren dat de opgezette samenwerking met Suriname niet heeft geleid tot
succesvolle adopties. Meiling heeft de afgelopen drie jaar slechts enkele kind-dossiers ontvangen. Deze zijn
onvolledig of niet geschikt gebleken voor regelgeving in Nederland en/of ouders op de wachtlijst. Op basis daarvan
hebben we al eerder in 2018 de wachtlijst voor Suriname gesloten en zijn we niet meer proactief hierin gaan
bemiddelen. We moesten concluderen dat ondanks alle inspanningen van de betrokkenen, het niet leidt tot de
gewenste adopties. Zowel het aantal als de kwaliteit van de dossiers zijn onvoldoende. Ook zien we geen
ontwikkeling in toename van dossiers vanuit Suriname, welke mogelijk wel te matchen zijn. Hierdoor kunnen we dit
adoptie-kanaal niet actief houden. Dat doet geen recht aan de contacten en verwachtingen van onze omgeving in
Suriname en Nederland. Bovendien kunnen we zo ook niet de vereiste kwaliteit van de procedure continueren en
waarborgen. We hebben het Ministerie van Justitie en Veiligheid officieel geïnformeerd over de sluiting van dit
landen-kanaal.
Zolang als dat nodig is assisteren we nog wel bij de post-placement verplichtingen die de families zijn aangegaan
met de CA in Suriname, Bufaz en bij mogelijke roots-vragen.
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Adoptieprogramma’s in Azië
China
Samenstelling team

In onderstaande tabel is de samenstelling van het China team per 31 december 2019 weergegeven.
Functie

Aantal vrijwilligers

Coördinator

1

Administratie

1

Organisatie reizen + contact Chinese gids

2

Begeleiding ouders

2

Financiën

1

Vertaling en telefonisch contact CCCWA

1

Matching

4

Special Needs Intake

4

Medisch beoordelaar

3

Sociaal/emotioneel beoordelaar

2

Post-placement rapportages

1

Vertalers Nederlands - Engels

2

Algemeen

In 2019 zijn er 19 kinderen (2018: 18 kinderen) aangekomen vanuit China, waarvan 15 jongens (2018: 17
jongens) en 4 meisjes (2018: 1 meisje). Dit aantal is stabiel gebleven ten opzichte van voorgaand jaar. We zien
nog steeds een kleine groep kinderen voor wie interlandelijke adoptie de beste optie is. De procedure bij de
matching van kinderen met een special need vanuit China is gelijk gebleven. We zien medisch gecompliceerde en
gecombineerde special need kinddossiers, die soms te matchen zijn met de Nederlandse families. Maar ook
dossiers van iets oudere kinderen (4-7 jaar) met special needs die voor Nederlandse families bespreekbaar zijn.
Voor ieder kind vragen wij één (of meer) updates om het kinddossier zo volledig mogelijk te maken.
De gemiddelde wachttijd voor ouders die via Meiling een kind(je) met een special need uit China willen adopteren
ligt tussen de 0 - 24 maanden. Dit is gelijk gebleven ten opzichte van 2018.
Familiedossiers worden door CCCWA kritisch gecontroleerd. De centrale wachtlijst en de wachtlijst voor China
wordt gecoördineerd op kantoor. De centrale intake beoordeelt de eerste instroom van gezinsrapporten.
Zowel de special need intake als de medische en sociaal/emotionele beoordeling van de kinddossiers wordt
gedaan door een aantal vrijwilligers met een medische en/of pedagogische achtergrond. Vier personen zijn
beschikbaar om vanaf de shared list van CCCWA te matchen. Zo nodig kan er bij specifieke medische
problematiek navraag worden gedaan bij een revalidatiearts, maar ook binnen het netwerk van onze ‘eigen’
artsen en pedagogen.
In nauw overleg met onze landencontactpersonen maken de families een familiedossier voor China. Zij
begeleiden de families langs alle instanties en de benodigde legalisaties in Nederland. Gedurende de tijd dat de
familie wacht op een voorstel, zijn zij het eerste aanspreekpunt en zij informeren de families over een polsing of
voorstel. Het gezinsrapport wordt vertaald in het Engels. De Engelse vertalingen worden door vrijwilligers binnen
de stichting gemaakt en gecontroleerd door de contactpersoon CCCWA. Laatstgenoemde ondersteunt het
Chinateam bij Chinese vertalingen en bij de e-mail en telefonische contacten met de kindertehuizen en CCCWA.
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Reizen naar China

China is een adoptiekanaal waarbij beide ouders, of in elk geval één ouder, zelf moeten reizen. De adoptief
echtparen reizen naar China om daar de officiële Chinese adoptieprocedure af te handelen. Twee vrijwilligers
organiseren alle reizen (tickets, gidsen NL/China) naar China, inclusief een reisbespreking voorafgaand aan de
reis. Daarnaast hebben zij contact met onze centrale gids in China. Ze houden tijdens een reis de vinger aan de
pols met de betreffende Meiling-reisbegeleider in China. En zij verzenden de benodigde informatie na de reis
richting team nazorg.
In 2019 zijn in totaal negen reizen naar China georganiseerd, waarbij 19 kinderen naar Nederland zijn gekomen.
De reizen zijn in onderstaande tabel opgenomen.
Reis

Aantal Begeleiding
kinderen

Provincie

Aankomst

1.

2

Nederlands en Chinees

Jiangsu en Guangxi

2 februari 2019

2.

3

Nederlands en Chinees

Tianjin, Shanxi en Liaoning

16 maart 2019

3.

2

Nederlands en Chinees

Henan en Guangdong

13 april 2019

4.

3

Nederlands en Chinees

Shanghai, Shanxi en

1 juni 2019

5.

3

Nederlands en Chinees

Ningxia, Anhui en Beijing

29 juni 2019

6.

2

Nederlands en Chinees

Guangdong

27 juli 2019

7.

1

Nederlands en Chinees

Jiangxi

14 september 2019

8.

1

Chinees

Liaoning

16 november 2019

9.

2

Nederlands en Chinees

Sichuan en Shanxi

14 december 2019

Ondersteuning in China

De Centrale Autoriteit in Beijing (CCCWA), waar alle aanvragen vanuit de hele wereld binnenkomen, wijst kinderen
vanuit alle provincies in China toe. In 2008 is CCCWA voor wat betreft de special need adopties overgegaan op
een gedigitaliseerd systeem waar ook Meiling in participeert. Alle special need kinddossiers en familiedossiers
worden digitaal ingevoerd en verwerkt.
Sinds 2010 maakt Meiling gebruik van het shared list systeem, waarbij Meiling zelf de matching kan doen vanuit
het digitale systeem. In september 2010 is CCCWA gestart met het zogenaamde ‘special focus’ programma,
waarbij voor kinderen die langer dan twee maanden op de shared list genoteerd staan ruimere matchingmogelijkheden zijn voor wat betreft de inlevertermijn van het Chinadossier door de families.
De adoptief ouders worden tijdens hun reis in China terzijde gestaan door onze contactpersoon in China, zijn zoon
of één van zijn assistenten. Al ruim 24 jaar, sinds 1995, is de vaste gids behulpzaam bij de Chinese
adoptieprocedures en de reizen in China. Tevens gaat er met bijna iedere reis een Nederlandse reisbegeleider
mee. Er is een vaste groep van zeven ervaren vrijwilligers die regelmatig de families bijstaan tijdens de
adoptieprocedure in China.
In 2018 zijn medewerkers van het matchingteam China op bezoek geweest bij het Ministerie van Justitie en
Veiligheid. In augustus 2019 is er een delegatie van CCCWA en het Ministerie van Civil Affairs op bezoek geweest
in Nederland. Meiling heeft een groot deel van hun verblijf geregisseerd en we hebben met hen gesproken over
onze samenwerking.
Aankomst kinderen uit China per jaar

Tot en met 2019 zijn in totaal 1.408 kinderen vanuit China naar Nederland gekomen. De laatste jaren varieert dit
aantal rond de 15-20 adopties per jaar.
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Van de in 2019 geadopteerde kinderen waren alle kinderen ‘special need’ kinderen; kinderen met een medische
beperking of achtergrond. De leeftijden van de 19 kinderen waren bij thuiskomst als volgt:
Leeftijd

Aantal kinderen

< 1 jaar

0

1 – 2 jaar

2

2 – 4 jaar

9

4 – 5 jaar

2

5 – 7 jaar

6

Verhouding jongen/meisje

Vanuit China komen op dit moment meest jongens naar Nederland. In 2019 zijn er 15 jongens (2018: 17
jongens) en 4 meisjes (2018: 1 meisje) voorgesteld.
Special need

Stichting Meiling heeft de bevoegdheid van CCCWA om ouders te zoeken voor kinderen met medische problemen,
de zogenoemde ‘special need’ kinderen. In 2019 hebben 19 special need adopties plaatsgevonden.
‘Special need’

Aantal kinderen

Schisis

4

Anusatresie

3

Ontwikkelingsachterstand

4

Oog afwijking

1

Hart afwijking

1

Oor afwijking

1

Gender anders

2

G6PD

2

Bloedafwijking

1

Follow-up rapportages

CCCWA heeft sinds 2011 de eis dat er van elk kind zes follow-up rapportages moeten worden ingestuurd. Sinds
januari 2015 is het termijnschema van inleveren als volgt:
Rapportage

Wanneer

Eén

Half jaar na aankomst

Twee

Eén jaar na aankomst

Drie

Twee jaar na aankomst

Vier

Drie jaar na aankomst

Vijf

Vier jaar na aankomst

Zes

Vijf jaar na aankomst

Een vrijwilliger coördineert vanuit het Meiling kantoor de post-placement rapportages. Deze post-placement
rapportages worden door onze vertalers omgezet in een, gedeeltelijk gestandaardiseerde, Engelstalige versie en
worden verplicht vertaald in het Chinees door een afdeling van CCCWA: BLAS. Deze vertaalkosten worden aan de
families doorberekend. De rapporten en foto’s worden sinds 2017 in het online CCCWA-systeem gezet, waardoor
kindertehuizen in heel China de mogelijkheid hebben om de rapportages en foto’s van ‘hun’ adoptiekinderen tot
vijf jaar na de adoptie in te kunnen zien.
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Taiwan
Samenstelling team

Het Taiwanteam wordt aangestuurd door een bestuursverantwoordelijke waarbij de verantwoordelijkheid voor de
dagelijkse gang van zaken is ondergebracht bij twee landencoördinatoren. De samenstelling van het team is als
volgt:
Functie

Aantal vrijwilligers

Landencoördinator

2

Special need intake

2

Landencontactpersoon

5

Follow-up

4

Follow-up maatschappelijk werker

2

Roots, onderverdeeld in rootsvragen en -reizen

4

Financiën

1

Algemeen

De afgelopen jaren is er door de Taiwanese overheid veel geïnvesteerd in lokale adopties. Dit maakt dat bij de
kinderen die in aanmerking komen voor een plaatsing in het buitenland sprake is van zwaardere SN en sociale
achtergrond. Meiling heeft in 2019 samengewerkt met drie organisaties: CSS, Cathwel en CWLF. Daarnaast
hebben verkennende gesprekken plaatsgevonden met drie nieuwe contacten: Chung Yi, Garden of Hope en het
St. Lucy center.
Christian Salvation Service (CSS)

Met betrekking tot Christian Salvation Service (CSS) kunnen de volgende punten worden vermeld over 2019:
 In 2019 zijn 8 kinderen aangekomen (2018: 6).
Catholic Welfare (CATHWEL)

Over 2019 zijn de volgende punten te melden in relatie tot Catholic Welfare (Cathwel):
 In 2019 zijn 6 kinderen aangekomen (2018: 10).
 Ouders dienen in de toekomst een ruimere bereidheid te hebben ten aanzien van SN en combinaties daarvan.
 Voor Cathwel gold in 2019 een centrale wachtlijst.
Child Welfare League Foundation (CWLF)

De Child Welfare League Foundation (CWLF) is een relatief klein kanaal in Taiwan:
 In 2019 is er geen kind aangekomen (2018: -)..
Aankomst kinderen uit Taiwan per jaar

Tot en met 2019 zijn in totaal 1.047 kinderen vanuit Taiwan naar Nederland gekomen. Taiwan is het land
geweest waarbij Stichting Meiling heeft bemiddeld voor het eerste kindje.
In de afgelopen 10 jaren is het aantal adopties vanuit Taiwan langzaam gedaald. Dit komt mede door de
toenemende welvaart in Taiwan. De laatste jaren lijkt het aantal adopties vanuit Taiwan zich te stabiliseren tot
een kleine 20 adopties per jaar.
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Van de 14 in 2019 (16 in 2018) geadopteerde kinderen was de leeftijdsverdeling als volgt:
Leeftijd

Aantal kinderen

< 1 jaar

5

1 – 2 jaar

0

2 – 4 jaar

3

4 – 7 jaar

6

Ten opzichte van voorgaande jaren is duidelijk te zien dat de gemiddelde leeftijd bij aankomst stijgt.
Verhouding jongen/meisje

In 2019 zijn 6 jongens (2018: 10) en 8 meisjes (2018: 6)voorgesteld.
Bijzondere adopties

Kinderen die vanuit Taiwan worden geadopteerd hebben allemaal een medisch en/of sociaal rapport.
De volgende medische aandoeningen/sociale achtergronden zijn in 2019 geconstateerd:
‘Special need’
(Ernstige) prematuriteit
Drugs/alcohol achtergrond
Motorische ontwikkelingsachterstand
Spraak/taal ontwikkelingsachterstand
(Ernstige) hartafwijking
Thalassamie
Hepatitis B/C
Kind waar, bij één of meerdere leden van de geboortefamilie, de volgende achtergrond is geconstateerd:
 Verstandelijke beperking
 Psychiatrische aandoening
Projecthulp

Er is door Meiling geld beschikbaar gesteld voor projecten in Taiwan. Zie hiervoor ‘Commissie Projecthulp’.

Adoptieprogramma’s in Zuid-Amerika
Suriname
Algemeen

Het Surinamekanaal is een klein kanaal met maar enkele adopties per jaar. Toch is er in de loop van de jaren een
sterke band tussen de stichting Meiling en Suriname ontstaan.
Vanaf 2016 zijn geen adopties meer tot stand gebracht vanuit Suriname. Op grond hiervan heeft het bestuur in
2019 het besluit genomen om te stoppen met bemiddeling voor adopties vanuit Suriname. In totaal heeft
Stichting Meiling bemiddeld bij 155 kinderen die vanuit Suriname naar Nederland zijn gekomen.
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Centrale Matching Unit (CMU)
Om de kwaliteit, juistheid en volledigheid, van de adoptiematches te waarborgen is in januari 2010 de CMU
ingesteld. De taak van de CMU is om vast te stellen of de voorgelegde match tussen kind en ouder juist en
volledig onderbouwd is door de beschikbare onderliggende schriftelijke informatie.
In 2019 is de samenstelling van de CMU ongewijzigd gebleven. Alle OOM overleggen in 2019 zijn bij toerbeurt
bezocht door één van de CMU leden. We werken als CMU leden voor het onderlinge contact met een Whats-app
groep waarbij we geen namen van mensen noemen. Over matches wordt inhoudelijk alleen middels de Meiling
mail gecommuniceerd. In 2019 heeft de CMU een eigen afzonderlijke deel beveiligde opslagruimte gekregen
binnen de server van Meiling, de documenten hier op zijn alleen te lezen door een CMU lid of iemand met wie een
CMU lid het document deelt. Uitgangspunt is om géén bestanden met privé informatie van adoptie ouders op
computers van CMU leden te hebben staan.
In 2019 zijn door de CMU 32 voorstellen beoordeeld (2018: 40, 2017: 30, 2016: 45, 2015: 48, 2014: 36), 15 uit
China, 17 uit Taiwan. Vrijwel gelijk verdeeld over de kwartalen. Alle dossiers waren volledig. Van de 32
beoordelingen waren 30 meteen akkoord.
In vergelijking met 2018 is het aantal beoordeelde voorstellen uit China gedaald van 25 tot 15 en die uit Taiwan
iets gestegen van 15 tot 17.
De CMU heeft in 2019 niet vergaderd.
In het kwaliteitskader van Meiling is vastgelegd dat de doorlooptijd van een match maximaal 7 dagen is. In 2018
is dit in alle gevallen gerealiseerd. Het verloop was tijdens 2018 als volgt:
 zelfde dag:
2 voorstellen;
 binnen 2 dagen:
16 voorstellen;
 binnen 3 dagen:
9 voorstellen;
 binnen 4 dagen:
3 voorstellen;
 binnen 5 dagen:
0 voorstel;
 binnen 6 dagen:
1 voorstel.
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Nazorg
In 2019 zijn er een aantal zaken gewijzigd binnen het team. Er is een nieuwe vrijwilligster begonnen. De plannen
om een ouder café te gaan organiseren verwachten we hierdoor weer te kunnen oppakken in 2020.
Er is een goede samenwerking met de vrijwilligsters die bij follow-up team de gesprekken doen van aankomsten
uit Taiwan. Als het nodig is nemen we gesprekken van elkaar over.
De meest voorkomende vragen blijven eigenlijk hetzelfde: slaapproblemen, jaloers gedrag van het oudste kind,
verdeling van aandacht en controlegedrag. Ieder contact is geregistreerd en de gesprekken zijn gehouden aan de
hand van een standaard vragenlijst. De resultaten van de gesprekken zijn vastgelegd in een verslag en als
zodanig gearchiveerd.
Er zijn dit jaar een paar vragen via de mail binnengekomen van ouders van pubers en jong volwassenen met
problemen. Die mensen zijn gebeld en zo nodig doorverwezen.

Samenwerking met vergunninghouders
In 2019 zijn diverse contactenmomenten geweest met de andere vergunninghouders. Over en weer weten we
elkaar te vinden in voorkomende gevallen. Gezamenlijk blijven we de ontwikkelingen op het gebied van adoptie
nauwlettend volgen.
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Roots
Algemeen
Het onderwerp “Roots” blijft in de belangstelling staan. Logisch, want het aantal jongvolwassenen dat via Meiling
geadopteerd is, groeit en blijft groeien. Bij Meiling maken we onderscheid tussen “cultuurreizen” waarbij een
kennismaking met het land centraal staat en echte “Rootsreizen”, waarbij contact met de natuurlijke ouders,
pleegouders en/of kindertehuis centraal staat. Cultuurreizen kunnen de ouders ondernemen met jonge kinderen.
Voor echte Rootsreizen moeten de geadopteerde kinderen in het algemeen wat ouder zijn. Cultuurreizen zijn
vooral leuk, terwijl bij Rootsreizen het serieuze element mee gaat spelen.

Rootsvragen en -reizen China
In 2019 is slechts een enkele keer assistentie verleend aan rootsreizen naar China. Evenals in voorgaande jaren
lijkt het merendeel van de mensen zeer goed in staat om met behulp van internet zelf de reis te organiseren of
zelf contact op te nemen met gespecialiseerde reisorganisaties. De bijdrage van Meiling is beperkt gebleven tot
het toesturen van de ‘travelkit’ en het geven van informatie over de mogelijkheden en onmogelijkheden van
rootsreizen naar China.

Rootsvragen en -reizen India
Vanuit Roots India houden we twee basisdocumenten up-to-date, die we toesturen n.a.v. roots- en reisvragen van
uit India geadopteerde kinderen en/of hun ouders:
1 Achtergrondinformatie rootsreizen India, met relevante adressen e.d. van officiële instanties ter plekke, en
2 Informatie Indiareizen, met vooral toeristische informatie en links naar reisorganisaties.
Via de Meiling informeren we India-kinderen/-ouders over de beschikbaarheid van deze documenten, maar ook
hebben we een ‘besloten’ groep op Facebook ingericht voor Indiakinderen van 18 jaar een ouder. Deze groep telt
41 leden (december 2019), waaronder 4 contactpersonen vanuit India. Op de Facebook-pagina is het document
over Indiareizen te vinden. Ook hebben we foto’s geplaatst van de tehuizen, projecthulp e.d.. India-kinderen
kunnen zelf berichten en/of foto’s plaatsen en andere India-kinderen terug vinden.
Onze ervaring is dat via Facebook de drempel voor kinderen laag is om vragen te stellen. Inhoudelijk moeten we
adoptiekinderen vertellen dat het erg moeilijk is om biologische ouders te vinden.
In 2019 zijn er 11 contactsituaties met India-kinderen en/of ouders geweest, die o.a. vragen gesteld hebben over
roots(reizen). In 4 gevallen is alleen het digitale adoptiedossier beschikbaar gesteld, al dan niet in combinatie met
het document met achtergrondinformatie over het reizen naar India. Voor zover ons bekend is hiervan 1 Indiageadopteerde ook naar India gereisd. Verder weten we dat ook een 2e India-kind met familie naar India is gereisd,
die al eerder papieren had opgevraagd. Van beide gevallen hebben we terug gehoord hoe hun reizen zijn
verlopen. Dit helpt ons om onze informatie actueel te houden. Ook van 2 andere India-kinderen en -ouders, die in
2018 gereisd hebben, hebben we een terugkoppeling gekregen. In sommige gevallen hebben de reizen geleid tot
extra vragen, die we hebben voorgelegd aan de betrokken organisaties in India. Verder zijn er 4 andersoortige
vragen aan ons voorgelegd, waarvoor we in gesprek zijn getreden met de betrokkene zelf en/of onze buitenlandse
contacten.
Vanuit het team Roots India onderhouden we de contacten met Missions to the Nations (MttN) in Kakinada, en
Christ Faith Home for Children, in Chennai. Beide organisaties willen behulpzaam zijn ingeval van evt. rootsreizen.
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Tot slot onderhouden we contacten met voormalige medewerkers van de Malaysian Social Services (MSS). Maar
deze organisatie bestaat niet meer, dus actieve ondersteuning bij rootsvragen is vanuit deze organisatie niet
mogelijk.

Rootsvragen en -reizen Taiwan
In 2019 zijn er 19 families naar Taiwan gereisd met in totaal 31 Taiwanese kinderen.
Dit jaar zijn er minder reizen geweest dan in 2018 maar hebben we veel informatie aanvragen gehad en reizen
die niet doorgingen i.v.m. geen contact met de biologische familie. Zowel met Cathwel als CSS bestaat een goede
band. Er wordt door beide organisaties veel moeite gedaan om de gezinnen te ontvangen en zoveel mogelijk
informatie over de biologische familie te achterhalen.
In 2019 is het voor alle reizende gezinnen, die daar een aanvraag voor ingediend hebben, gelukt om informatie te
verkrijgen en een bezoek aan het tehuis te realiseren. Het is niet altijd mogelijk geweest om, waar gewenst, een
ontmoeting met de biologische familie te realiseren.CSS hanteert een minimum leeftijd van 14 jaar om de nursery
te bezoeken en ook om actief op zoek te gaan naar biologische familie.
In 2019 heeft Cathwel een rootsfinding georganiseerd voor jongeren vanaf 18 tot en met 25 jaar. In 2019 zijn
vanuit Nederland 7 jongeren naar Taiwan gereisd. Zij verbleven in het Jonah House van Cathwel en worden
begeleid door medewerkers van Cathwel. De deelnemers maken op die manier kennis met het geboorteland, de
cultuur en het kindertehuis. Zij doen ook vrijwilligerswerk in het tehuis en maken ook een korte rondreis door
Taiwan.
Cathwel heeft Meiling geïnformeerd dat zij voornemens zijn in 2020 wederom een rootsfinding-reis te
organiseren. In december 2019 is het Roots Team Taiwan hiervoor gaan werven.

STICHTING Meiling | Jaarverslag 2019

pagina 17

Projecthulp
Algemeen
Als ideële organisatie zonder winstoogmerk besteedt Meiling de middelen die zij aan haar activiteiten overhoudt
aan de ondersteuning van projecten voor hulpbehoevende kinderen in de landen waarop Meiling bemiddelt. Bij de
keuze van de projecten waaraan Meiling medewerking verleent, wordt een afweging van de noden van de
kinderen en de lokale/regionale mogelijkheden gemaakt. Daarbij streeft Meiling er naar de benodigde goederen
ter plaatse te kopen en aldus ook de lokale economie te ondersteunen.
Meiling besteedt elk jaar middelen aan projecthulp. Meiling kan een dergelijke uitgave mede doen, omdat zij
vrijwel geheel met vrijwilligers werkt. Hierdoor is het ook mogelijk dat Meiling een bescheiden bijdrage van de
adoptiefouders vraagt voor de bemiddelingsactiviteiten en daarvan toch weer een deel voor projecthulp
beschikbaar kan stellen. Ook de opbrengsten uit de projecthulpwinkel worden aangewend voor de projecthulp van
Meiling. Als erkende goede doelen stichting ontvangt Meiling daarnaast van individuele donateurs, uit legaten en
inzamelingen op scholen en in kerken middelen ten behoeve van haar projecthulpactiviteiten.
Projecthulpaanvragen komen in de regel via de adoptiekanalen binnen. Projectaanvragen met een gevraagde
bijdrage van meer dan € 5.000 worden vooraf door het bestuur geaccordeerd.

China
Ook in 2019 heeft Meiling enkele projecten (financieel) gesteund. Bij elk project wordt nagegaan in hoeverre een
ondersteuning bijdraagt aan een verbetering van de situatie voor de toekomst.

Suriname
Het Surinamekanaal is een klein kanaal met maar enkele adopties per jaar. Toch is er een sterke band tussen de
stichting Meiling en Suriname. Ook in 2019 heeft de stichting Meiling bijgedragen aan een aantal projecten in
Suriname.

Taiwan
Werkwijze en de projecten
In overleg met Cathwel en CSS bepaalt Projecthulp Taiwan de projecten. Cathwel en CSS doen een voorstel en
geven aan hoeveel geld er voor een bepaald project nodig is. Het project wordt verder uitgewerkt. In 2019 wisten
vele families Projecthulp Taiwan te vinden als ze iets wilden betekenen voor de kinderen in de kindertehuizen van
Cathwel en CSS. Projecthulp Taiwan heeft een groot aantal donaties voor zowel Cathwel als CSS ontvangen.
In overleg met Cathwel en CSS bepaalde Projecthulp Taiwan de projecten ook voor 2019.
In overleg met Cathwel en CSS bepaalde Projecthulp Taiwan de projecten ook voor 2019.
Cathwel heeft vier projecten t.w.:
 Project baby’s, voor het aanschaffen van babyartikelen;
 Project therapie, voor kinderen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking;
 Project geboortemoeders, voor het aanbieden van workshops voor moeders om met elkaar in contact te raken;
 Het sponsorproject, door Nederlandse families te koppelen aan jongeren voor een maandelijkse bijdrage.
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Daarnaast heeft Stichting Katholiek Jeugdwerk Antonius en Lodewijk voor de derde keer op rij een summer trip
gesponsord van Cathwel.
CSS had in 2019 de volgende projecten:
 Project babyvoeding, voor het aanschaffen van babyartikelen;
 Project therapie, voor kinderen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking;
 Project most needed.
Sponsorproject
Inmiddels sponsoren Nederlandse gezinnen 14 jongeren in het Jonah House. In 2018 was dit 7. Maandelijks
wordt een klein bedrag via Meiling overgemaakt naar Cathwel. Cathwel zorgt dat dit bedrag beschikbaar is voor de
jongere. Dit bedrag is niet zomaar een zakcentje. De jongeren leren het geld op de juiste manier te besteden.
Want met circa 18 jaar moeten de kinderen zelfstandig zijn en dus met geld om kunnen gaan. Op deze manier
dragen wij een steentje bij aan dit leerproces. Tussen de jongere en het sponsorgezin ontstaat vaak een band.
Voor drie jongeren, die inmiddels de leeftijd van 18 gepasseerd zijn, is de sponsoring buiten Cathwel voortgezet.
Regelmatig worden de Nederlandse families verrast met een kaartje, een foto en soms zelfs een filmpje. Ook de
jongeren worden vaak verrast met een kaartje, een brief en een cadeautje, waaronder met kerst.
Met grote regelmatig ontvangt Projecthulp Taiwan van Cathwel en CSS een update en foto’s van de projecten.
Promotie/werving/sponsoring
Om Projecthulp Taiwan onder de aandacht te brengen, gebruikt Projecthulp Taiwan een aantal
communicatiekanalen:
 social media (facebook);
 website van Meiling;
 Meiling Mailing;
 landencontactpersonen.
In 2019 is Projecthulp Taiwan aanwezig geweest tijdens de Meiling-dag in Aviodrome. Door de grabbeltonactie en
verkoop van Projecthulp Taiwan gerelateerde artikelen en dankzij de bijdrage van MeiThings is een mooi bedrag
opgehaald. Dit bedrag is evenredig verspreid over de twee tehuizen, te weten: 150,- naar CSS babyvoeding, 150
naar CSS therapie, 150 naar Cathwel baby’s en 150 naar Cathwel therapy.
Ook zijn er landencontactpersonen die Projecthulp Taiwan promoten onder de adopterende ouders. Veel gezinnen
die naar Taiwan reizen willen graag iets doen voor het kindertehuis. Door het team Rootsreizen en de
landencontactpersonen wordt geadviseerd geld te doneren via Projecthulp Taiwan. Projecthulp Taiwan zorgt voor
een cheque die door de families overhandigd wordt tijdens het bezoek aan de kindertehuizen. De foto’s van de
overhandiging worden – met toestemming van de families – gepost op social media. We helpen families ook bij de
organisatie van activiteiten, ontwikkelen verkoopacties tijdens de decembermaand.
Positieve reacties/donaties
We ontvangen regelmatig donaties voor beide tehuizen. Ook zien we dat geadopteerde kinderen regelmatig leuke
acties doen om geld in te zamelen. Zo worden er door kinderen lege flessen verzameld, schoolmarkten
georganiseerd, sponsorlopen met als doel zoveel mogelijk geld op te halen voor Cathwel of CSS. De tehuizen
worden op de hoogte gesteld van de acties die door de kinderen worden georganiseerd.
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Voorlichting, communicatie en donateursactiviteiten
Inleiding
Eén van de kernactiviteiten van Meiling richt zich op de (aspirant) adoptiefouders en hun kinderen, die zich als
donateur aan Meiling hebben verbonden. Deze kernactiviteit heeft naast een voorlichtingsdoel vooral ook een
sociaal oogmerk, namelijk het blijvend onderhouden van contacten met adoptiefouders hun kinderen en
donateurs onderling.
De commissie donateursactiviteiten richt zich op:
 het organiseren van informatiebijeenkomsten;
 het organiseren van de familiedag;
 het verzorgen van de boekeninfo; en
 het verzorgen van de projecthulpwinkel.

Communicatiemiddelen
Algemeen
Stichting Meiling maakt gebruik van diverse communicatiemiddelen waarbij getracht wordt om met het ingezette
communicatiemiddel de beoogde doelgroep zo goed mogelijk te bereiken en te informeren. In de hiernavolgende
paragrafen wordt op de verschillende communicatiemiddelen nader ingegaan.

Website
De website van Meiling heeft in de afgelopen jaren zeker haar waarde bewezen als communicatiemiddel met
(aspirant) adoptiefouders en andere geïnteresseerden in Meiling. De website is en blijft een bron van informatie
voor (aspirant)adoptiefouders, andere belanghebbenden en uiteraard de inmiddels geadopteerde
jongvolwassenen. Het actueel houden van de informatie en het tijdig melden van nieuws blijft dan ook
onveranderd een belangrijk aandachtspunt voor Meiling.

Infolijn
De infolijn van Meiling is een informatielijn voor vragen over (adoptie-) procedures, eisen van de zendende landen
waarin Meiling actief is, wachtlijsten en vele andere aan adoptie gerelateerde zaken.
Het eerste directe contact met Meiling verloopt voor de meeste aspirant-adoptiefouders via de infolijn van Meiling.
De infolijn kan via het e-mailadres info@meiling.nl en telefoonnummer 06-1315 5727 worden bereikt.

STICHTING Meiling | Jaarverslag 2019

pagina 20

Meiling Mailing
De Meiling Mailing is het kwartaalblad van Meiling en bestemd voor donateurs. Naast een steeds duidelijker
informatief karakter heeft de Meiling Mailing ook een belangrijke sociale functie. Zo levert de Meiling Mailing niet
alleen informatie over bijvoorbeeld de stand van zaken op de verschillende adoptiekanalen en de wachtlijsten
voor (aspirant-)adoptieouders, maar nemen ook de verhalen van ouders en voor ouders en de pagina voor
adoptiekinderen een belangrijke plaats in. Daarnaast is een bijzondere plek weggelegd voor de aankomstkaartjes
die aan de redactie van de Meiling Mailing worden toegezonden.
De Meiling Mailing verschijnt in een oplage van ruim 1.300 exemplaren 3 à 4 keer per jaar. Ten opzichte van
voorgaande jaren is een lichte daling in de oplage zichtbaar als gevolg van een afname van het aantal donateurs
of doordat donateurs voor een andere vorm van donateurschap hebben gekozen op grond waarvan zij geen
Meiling Mailing meer ontvangen.
De redactie van de Meiling Mailing in 2019 is verzorgd door 3 vrijwilligers.

Meiling informatiebijeenkomsten
Deze hebben als doel het geven van voorlichting en informatie aan donateurs/ (aspirant)adoptiefouders van
Meiling. Het gaat hierbij om het informeren over de ontwikkelingen op het terrein van de interlandelijke adoptie en
onderwerpen die in relatie staan tot de adoptiepraktijken.
Dit jaar is er één informatieavond georganiseerd; op 15 maart uit eigen ervaringen van Meiling collega’s. Gerdine
Kwakernaat vertelde haar ervaring over Rootsreizen uit Taiwan, Tom Griffejoen vertelde zijn Roots verhaal uit
China en Henrique Ruijter vertelde over de praktische zaken wat er bij komt kijken voor het plannen van een
rootsreis. De opkomst was 200 donateurs.
De 2de informatieavond wilden we organiseren maar werd op het laatste moment gecanceld. We waren van plan
een aantal workshops te organiseren waar de donateurs uit konden kiezen. Verschillende workshops kregen we
helaas niet op tijd georganiseerd en de kosten werden hoger. Daardoor is de 2de informatieavond uiteindelijk niet
doorgegaan.

Meiling Familiedag
Een belangrijke andere bijeenkomst die door de Commissie Donateurs Activiteiten wordt georganiseerd is de
jaarlijkse familiedag. Op die dag staan vooral de onderlinge contacten van de donateurs en het uitwisselen van
ervaring met betrekking tot elkaars kinderen centraal.
Voor aspirant-adoptiefouders is een speciaal inloop uur; zij kunnen elkaar en de centrale intake ontmoeten. In
2019 is de Meiling familiedag gehouden in het Aviodrome. Voor het eerst in een museum en we hadden
prachtig weer! Ook was er dit jaar weer een Meiling informatiemarkt georganiseerd. Het was wederom een
fantastische dag met een opkomst van 550 gasten. Op deze dag waren er verschillende activiteiten voor de
kinderen georganiseerd! Schminken, Workshop Pandabeertje maken en een acteur bij het welkomstwoord!
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Boekeninfo
Met de boekeninfo wordt geprobeerd om een beeld te geven van het aanbod in literatuur dat een relatie heeft
met adoptie. Het volgende leesmateriaal is onder meer beschikbaar: landeninformatie, kinderboeken,
reisliteratuur, maar ook wetenschappelijke publicaties.
Via de Meiling Mailing worden de donateurs op de hoogte gehouden over de actuele ontwikkelingen in het
literatuuraanbod gerelateerd aan adoptie. Op de Meiling informatiebijeenkomsten is de boekentafel ook altijd
aanwezig.

Projecthulpwinkel ‘Mei Things’
Vanuit de projecthulpwinkel worden onder andere goederen verkocht die hun herkomst hebben uit de landen
waarop Meiling bemiddelt. Veel van deze goederen worden meegenomen door degenen die namens Meiling deze
landen bezoeken. Ook worden andere bronnen aangeboord om een leuk en aantrekkelijk aanbod voor de winkel
samen te stellen. Zoals de naam al aangeeft worden de opbrengsten aangewend voor projecthulp; kleinschalige
projecten ten bate van de kindertehuizen van onze kanalen worden ondersteund.
De winkel is te bezoeken op informatieavonden en de jaarlijkse Meilingdag. Daarnaast zijn zij zeer actief op
Facebook met het aanprijzen van de artikelen.
De commissie bestaat sinds 2019 uit drie vrijwilligers. Zij organiseren de informatieavonden, de Meilingdag en
maken de verslagen voor de Meiling Mailing. De commissie probeert om afwisselende onderwerpen te vinden
voor de verschillende doelgroepen. Vooralsnog ziet de commissie nog veel uitdagingen voor de komende jaren.
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Bestuur en organisatie
Inleiding
Het bestuur van de Stichting Meiling wil zich naar alle, bij haar diensten belanghebbenden profileren als een
goede organisatie en wil dit ook aan kunnen tonen. Dit komt tot uiting in de kwaliteit van de verstrekte informatie,
de bereikbaarheid en toegankelijkheid van de organisatie en haar medewerk(st)ers en door het uitvoeren van
voorspelbare, doorzichtige en controleerbare procedures.
Om dit zeker te stellen zijn de volgende beleidsuitgangspunten vastgesteld:
1 Iedere medewerk(st)er heeft klanten; externe en interne. Met klanten worden alleen afspraken gemaakt
waarvan zeker is dat ze nagekomen kunnen worden.
2 Bevoegdheden zijn zo dicht mogelijk bij de uitvoering belegd. Het bestuur heeft de taak op zich genomen om
ervoor te zorgen:
a. dat iedere medewerker weet wat van hem of haar verwacht wordt (eisen);
b. dat hij of zij kan beoordelen of zijn of haar werkresultaten overeenkomen met de daaraan gestelde eisen
(beoordelen);
c. dat iedere medewerk(st)er die bevoegdheden krijgt om te zorgen dat zijn of haar werkresultaat
overeenkomt met de eisen (bijsturen). Op deze wijze worden onze medewerker(st)ers verantwoordelijk
gesteld voor hun werkresultaten en dus voor de kwaliteit van onze dienstverlening.
3 Iedere medewerk(st)er heeft het recht en ook de plicht om alle afwijkingen die in zijn of haar werk optreden te
registreren en te rapporteren aan het bestuur.
4 Iedere medewerk(st)er heeft het recht maar ook de plicht om het bestuur aan te spreken op zijn plicht de
organisatie en werkwijze aan te passen aan de geregistreerde klachten en afwijkingen.
5 De nadruk van het kwaliteitsbeleid ligt op het voorspelbaar en preventief werken. Het bestuur voert een beleid
dat gericht is op het voortdurend verbeteren van de werkprocessen, de tevredenheid van de klanten en
belanghebbenden en op het voorkomen van fouten en klachten.
6 De organisatie wordt periodiek (intern en extern) getoetst of er gewerkt wordt volgens de procedures zoals
vastgelegd in het handboek, en of de doelstellingen ter verbetering van de kwaliteit bereikt zijn. Op deze wijze
kunnen we als organisatie blijven voldoen aan de wensen en verwachtingen van onze klanten.

Samenstelling Bestuur op 31 december 2019
Het bestuur bestaat op 31 december 2019 uit de volgende personen:
•
•
•
•
•

P.A.H. Heubach – voorzitter
A. van den Berg – penningmeester
W. Baaij – secretaris
E.C. van den Aker
M.N. Heida

Het bestuur van Stichting Meiling heeft in 2019 grotendeels uit zes personen bestaan. Het bestuur
vertegenwoordigt de stichting in contacten met officiële instanties en de centrale adoptieautoriteiten in Nederland
en de zendende landen, het Europese overleg van Euradopt, de klachtencommissie voor vergunninghouders
interlandelijke adoptie e.d. Daarnaast fungeert het bestuur ook als een managementteam voor de diverse teams
en processen van de stichting. Het bestuur draagt de eindverantwoordelijkheid voor de activiteiten van Stichting
Meiling.
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Het bestuur van Meiling vergadert maandelijks en bespreekt daarbij relevante zaken die de stichting en haar
activiteiten raken. Ook bespreekt het bestuur daarbij vraagstukken binnen de stichting die om een uitspraak van
het bestuur vragen. Deze vraagstukken worden via de bestuursverantwoordelijke voor de verschillende teams in
de bestuursvergadering aan de orde gesteld.
Het bestuur wordt bijgestaan door een aantal personen welke een meer interne gerichte functie vervullen. Hierbij
moet gedacht worden aan het donateur secretariaat, personeelszaken, financiële administratie en kwaliteit.
De vrijwilligers vormen een zeer belangrijke spil voor het functioneren van de Meiling organisatie. De kwaliteit van
onze activiteiten is direct gekoppeld aan de kennis, inzet en betrokkenheid van onze vrijwilligers. Meiling houdt
deze kwaliteiten op peil en tracht deze, waar mogelijk, te vergroten door het organiseren van scholingsactiviteiten
en regelmatig teamoverleg.
Het bestuur wordt verder in zijn besluitvorming ondersteund door enkele vrijwilligers die hun professionele
deskundigheid op juridisch, orthopedagogisch en medisch vlak inbrengen.

Bedrijfsvoering
Met circa 100 vrijwilligers is Stichting Meiling een grote organisatie van vrijwilligers die een deel van hun (vrije) tijd
inzetten voor het werk voor Meiling. De belangrijkste drijfveer voor het werk voor Meiling is dat zij als
adoptiefouder iets willen doen voor andere kinderen die het moeilijk hebben en met het belang van de
adoptiekinderen voor ogen, andere adoptiefouders willen helpen. De activiteiten die zij voor Meiling verrichten
sluiten vaak nauw aan bij wat zij in hun dagelijks werk doen. De professionaliteit en het enthousiasme waarmee
medewerkers hun werkzaamheden voor Meiling doen, zijn een belangrijke factor voor het functioneren van de
Stichting.
Ten behoeve van de interne communicatie en kennisoverdracht wordt minimaal tweemaal per jaar een interne
informatieavond georganiseerd waarbij de kernteams (bestuur, landenteams, nazorg, centrale matching unit,
intaketeams en infolijn) onderling informatie uitwisselen. Daarnaast hebben de kernteams één of meerder keren
per jaar een bijeenkomst in aanwezigheid van de bestuursverantwoordelijke. Naast dit overleg hebben de
medewerkers van de kernteams veelvuldig contact per telefoon en mail om lopende zaken te bespreken en af te
handelen.
Voor adoptie gerelateerde zaken waarbij het bestuur graag een onafhankelijk advies wil kan zij een beroep doen
op de Raad van Advies. De discussies en het spiegelen van ideeën/gedachten met De Raad van Advies ervaart
het bestuur als zeer waardevol.
Dat Meiling een vrijwilligersorganisatie is, doet niets af aan het streven van Meiling naar een professioneel
optreden. Versterking van deze professionaliteit door gebruikmaking van het virtuele kantoor, opleiding, intern
overleg en waar nodig het inschakelen van professioneel extern advies, vindt Meiling dan ook belangrijk. Zowel
nationaal als internationaal (Euradopt) wordt door medewerkers van Meiling deelgenomen aan adoptie
gerelateerde werkgroepen en seminars.

Personeelszaken/organisatorische wijzigingen
Op het gebied van HR houden we ons vooral bezig met het invullen van vacatures in de diverse teams binnen
Meiling alsmede de administratieve afhandeling hiervan in samenwerking met het kantoor van Stichting Meiling.
Van belang hierbij is dat de vacatures worden opgevuld door mensen met de juiste competenties. Daarnaast is
het belangrijk dat de zittende vrijwilligers de juiste aandacht en eventuele scholing krijgen.
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Door personeelswisselingen in de diverse teams en ook op HR, zijn de prioriteiten in 2019 vooral gelegd op het
invullen van de vacatures.
Een dynamische vrijwilligersorganisatie brengt met zich mee dat ook vrijwilligers soms eigen keuzes moeten
maken doordat hun werk bij de stichting niet meer passend is bij de privé-situatie.
Gelukkig zijn we in de omstandigheid dat alle vacatures, de ene soms iets sneller dan de andere, opgevuld
kunnen worden. In 2019 zijn er 3 vrijwilligers uit de diverse teams gestopt met hun werkzaamheden, daarnaast
mochten we ook weer 6 vrijwilligers verwelkomen bij Stichting Meiling. Diverse teams zijn hierin vertegenwoordigd:
Nazorgteam, vertaler/vertaalster Nederlands-Engels, Taiwanteam.
De aandacht voor de zittende vrijwilligers uit zich ook in het overhandigen van een jubileumspeldje voor de heren
of een jubileumhanger voor de dames; zilver voor 5 jaar vrijwilliger of goud voor 10 jaar vrijwilliger. In 2019
mochten we 6 jubilarissen vieren.
Stichting Meiling is een vrijwilligersorganisatie. Daar hebben we bewust voor gekozen. We willen namelijk een
persoonlijk contact onderhouden met ouders en kinderen. Tegelijk streven we ernaar zo snel en efficiënt mogelijk
te werken. De organisatie bestaat dan wel uit vrijwilligers, maar we werken op een professionele manier. Stichting
Meiling selecteert met uiterste zorg nieuwe vrijwilligers en is dankbaar voor haar actieve vrijwilligers. Op dit
moment zijn er ongeveer 100 vrijwilligers actief binnen Stichting Meiling.
Voor 2020 verwachten wij niet direct grote wijzigingen in onze organisaties. Wel houden wij de ontwikkelingen in
de keten van adoptie nauwlettend in de gaten en zullen, indien daartoe aanleiding bestaat, aanpassingen in onze
organisatie niet uit de weg gaan.

Meiling kantoor
Stichting Meiling is gehuisvest aan de Groendijk 20 in Driebruggen. Het postadres is Postbus 7, 3465 ZG te
Driebruggen. Op het kantoor wordt de inkomende post verwerkt en zijn alle lopende adoptiedossiers gearchiveerd.
Op het moment dat een adoptieprocedure is afgerond en het adoptiedossier is compleet, verhuisd het naar het
langjarig externe archief. Bij Meiling wordt een digitaal exemplaar van het adoptiedossier gearchiveerd.
Naast het kantoor beschikt Meiling sinds 2001 ook over een eigen ‘virtueel kantoor’. Op dit ‘virtuele kantoor’ zijn
alle, voor de vrijwilligers van Meiling relevante informatie, bestuursbesluiten, gedragscodes, de werkprocedures
en de werkdocumenten beschikbaar gesteld. Het virtuele kantoor is uitgegroeid tot een centraal element in de
werkorganisatie van Meiling.
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Jaarrekening
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