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Als j e afkomst op drtifzand berust
MogeliikTo procentvan de adoptiedossiers uit Sri Lanka is vervalst. Kinderen kwamen niet uitweeshuizen maar
uit op de westerse marktgerichte'babyfarms'. Debetrokkenen laten heter dertigiaar later niet bii zitten.

Giis Beukers

Anouschka twiifelt de laatste maanden
'overal aan'. llaar Nededandse ouders
hadden altiidgezryd dirzè blieen §riLan-
kaans weeshuiswas achtergelaten. In een
afl erering van het televisleprogramma
ZembIa in mei over adoptiebedrog in §Íi
Lankawordt een kennis van haar ouders
geinterrriewd, lie ook een kiad uit §ri
Lanka herft gbadopteerd. Ànouschka
stapt ir ds Euto en riidt naar haar ouder"
lijk huis omeroverte prateÍL

Daar vertèlt haar moeder dat ze zo op
haar biologische moeder lijkt.lMaar die
hebben jullie toch nog nooit gezien?',
vraagt Ànouschka verbiisterd. Haar ou-
ders ziin nooit over haar achtergrond be-
gonnen, ueggen ze, omdat Anouschka er
nooit Interesse voor heeft getoqnd.

Anouschka (37) krijgt een foto te zien
van devrouw dle haar heeft aÍgestaan"llk
denk wel dat Íh op haar liik, Ëaar zeker
wetendat ze milnechte rno€d€r ts doe ik
nletl, zegÍ ze nu.Ze oveiweegt haar dna bi j
een databank te registreren.

ln'het restaurant Colourful Ifi trhen in
Utrecht ziin honderd mensen biieen naar
aanleidingvan §ilEe reeente aflweringen
vanT.anbla, Hetmerendeel vande aanwe-
zigen is uitSn Lanka geadopteerd. Ze heb
benelkaarnog nooitgezien en vogren ge-
animeerde gesprekken over wat ze
gerneen heböen: een adoptiedossier
waarvan niets of weinig klopt Narnen van
ouders, geboorteplaatsen en z.elfs geboo r-
tedata ziÍn gefabriceerd. Somrnige ge-
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adopteerden zijn boos, anderen opge-
lucht, maarae ziin allemaal veràtfsterd *
vooral doorde schaalvan de misstanden.

MogelirkTo procënt vande adoptiedos-
siers uit Sri Lanka isveryalst.Tweeweken
geleden erkende de Sri Lankaanse minis-
tervan Volkgezondheid in T.emblc het be
staan van zogeheten'babyfarms' inde ja-
ren taclrtig waarvrouwen {egen betaling
zwang:er werden gernaakt orn aan de
adoptiewaag te voltoen",trting mathers -
nepmoeders - pretenderen vervolgens,
ook tegen beuling, de biologische moe-
der te zijn en overhandigende kinderen
aan de adoptieouders-

Renuka van Gaat(3s) denkt datzij door
zo'n nepmoeder is weggegeven.lo 2oo4
werd ze allesbehalve hërteliik onwöngen
door haarvermeende moeder en broer in
Sri lanka. Renuka, toen student, bracht
een paar honderd euro, kleding en speel-
goed mee, maar dat werd niet gewaar-
deerd. Het bedrag was te laag, kledingen
spcelgoed waren tberhaupt niet ge-
ruenst. alleen geld was welkom" Uit het
bezoek bleek ook dat allerlei informatie
in haaradoptiedossier niet klopt.

Renuka was terdrtedgen gefuustreerd'
overde houdingvan devrouw. De uitzen-
dingenvanZxn$lo luchtten haardan ook
op.'Dit moet biina wtl een ac'tingrno{ft rr
zijn gerveest.'

De bijeenkomst in Utrecht wordt geor-
ganiseerd door United Adoptees Interna-
tional (UÀl), een orgqnisatiedie belangen
van geadopteerden beharrigt.'lkwil iullie
ietr laten horen', regtvoorzitterAnand I(a-
peraan het begin vindeavond. Hii speelt

op zijn iaprtop h*t nun:lner Irr lhe hktrd
lar r tlr Arncr :ka.rrrsc zangcr 
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'iJow rnucft ufmy nroth*r hos Íïry moifuer lqfl
in i,'r r ? FJrrw rn u ii-r nf nry.fir thr:r r:r: I ríes Í f nsd
i<t becamc?' Kapcr laat een stiltc virllcn.
'llezc tekst kr^,,arn bii nre birlnen. Hier
(loe11 rve h{:l voor. Op welke rnanier lijken
\ït, Èp $nze moede r en r,,:der?'

Zeven sprekers ilrlormeren dc íaal urrer
acloptiu.dossitls en dna-databa n kcrr. Aan-
gezien de,rdnptiedossiers vJtr vlijwel alle
aarir.lerigt ge.rdupterrulen uervalst z ii n,
gaat de aandacht ver<lraI uit naar dna-da-
tai:anken, bii gchrekaan zuivere dossiers
de r:nige manirr *m biologische r:i.rders fe
vindrn.

Renuka is oniler cle indruk van cle n:o-
gelijkheden clie de databsnken bieden,
maar de kosten (goedkc)ílpster optit: 60
elrro) schrikken h"rar;rt'. '[)af mcet gratis
ziin', zegt ze Írrl. Davitl (lo), ook uit Sri
Lanka geadotrrteerd, vrlt haar bii:'lrmand
arrrirrs bep.ralt daf je nrar l',íed*rlarr<i
komt, cri tlan urccl je vervolgcns zclí ht'
lalrn r;rn uÍt te roekei-ï hoe hel;,it,'

Ira rdatr Li uisuran ( lz ) rvirt al ve el hirger
rl,l zc rlr,or r'('il nl:pm()lrleÍ iq w*tjll.gr'
vcrr. Ilaar'p,lpir:teti r noetler'', zoals rt: haai
noi:rn{, lpetlile hrr clest.iids overiu igsnd:
in tranen g.rí ze tardau een kusje op traai:
Ir*oit!, rva*r-ria ze haal uver handigrJ* aan
ha; r' adopt ii:oLrrle rs.

Àls I-{uigrn,il ï9 is, zoekt 7e de vrcuw irr
5ri l.anka ,tp. I Iriisrnait vr,tc[ tlan 'v(]or 97
procent zelit'r' <j:t h,;t lrarr il*cdcr is,

illJilr nrrr alii: i tt, iiirl r,r. r',q to nent*lt rvil ,,:e

t()( h ('('ll (llr.] lr sÍ rltl.'n. Dr i tt'tnr r|tt.it
nr*.'À15 i0 hrt nit:t ir*rrt, krin ie lie i nu itcg

zeggenl, eegt Huirman vo*rr de test nogtÈ
gcn haan* 

Na xeven weken belr een Sri Lankaanse
àrts om te zeggen dat de uitslag negatief
is: de vrouw is haar moeder niet. ltruis-
man:'Dat was een schok,'Ze neemt de
vrouw haar optreden niet kwaliik.'Àls ik
aim was, had ik misschien hetzelfde ge-
daan.'Wat Huisman wel boos maakt, is
dat ze haar niet verder helpt met haar
zoektocht die nogstedsvoortduurt Ook
eii wil eich nu registreren blj een dnada-
tabank
' ÀÀenda ]anssen (gz) heeft haar dna-
materiaal al bij drie databanken aíge-
staan. Ook haar adoptiepapieren ziin ver-
valst en haar moeder toonde geen enkele
,.emotie toen ze haar afstond. Een iaar ge.
leden gÍng ee in sri lanka op zoek naar
haar geboorrecertiÍïcaat" maar dat bleek
onvindbaar,.'Op dat Ínoment ben ieeen

, niet-bestaand p€rsoo-n,dat werkte verdo
vend. Dan houdt het op', zegtAmanda.

'ïotdat in Zemblo naarbovenkwamdat
70 procent van de adoptiedossiers niet
kloptl,vervolgt ze.'Dan staateen hele ge
meerrschap op en ben j€ niet meeralleen.'
Amanda is beheerder van de Facebook-
groep lSri Lanka-DNA', die inmiddels ruirn
vijfhonderdleden telt. Zi| houden elkaar
varr de ontwikkellngen op het gebied van
dnadatabanken op de hoogÍe.

'Mii houdt nu vooralbezig dat in de ja-
ren tachrig elfduizend kinderen uit §ri
Lanka ziin geadopteerd. Door de baby
farms is de kans heel groot dat daar fuml-
Iie van mii tussen zit', zegt Amanda.'Dat
wil ik hécl graag uizoeken.'


