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moeder consequent over'mijn kind', als
ze het heeft over het wezentje van bijna
zes maanden in haar baarmoeder. Mijn
baby schopt veel, zegt ze glunderend.

Ze zit in kleermakerszit op het terras
op palen, in een recreatieparkop een
kwartier rijden van haar dorp in de
Cambodjaanse provincie lGmpong
Speu. Bij het uitserveren van de vissoep
en rijst overhandigt de serveerster ook
een katapult met stenen, om op voedsel
azendejava-apen op afstand te houden.
Vanna (3s) - niet haar echte naam -
wilde op deze plek afspreken omdat
hiervaker toeristen komen. Dan roept
een wit gezicht niet zoveel vragen op.

In haar dorp weet niemand dat Vanna
haar baarmoeder heeft verhuurd. De
buren vertelde ze dat ze in een club in
Phnom Penh een buitenlandse man
heeft ontmoet en zo zwanger is geraakt.
Niet eens zo ongeloofi,vaardig. In barre-
tjes in de Cambodjaanse hoofdstad zie
je talloze meisjes gewillig hangen aan
de arm van grijzende Australiërs of
Fransmannen. Maardatwas niet het
pad datVanna bewandelde om aan de
armoede te ontsnappen.

Zij hoorde dat een wiendin van een
wiendin 10.000 dollar kreeg om een
buitenlandse embryo te voldragen.
Vannawerke op dat moment als team-
leider in een kledingfabriek. Niet het
allerslechtste baantje in het straatarme
Cambodja, maarvoor een dergelijk be-
drag moet zij toch minstens drie jaar
werken.'Ik wil graag financieel onaf-
hankelijkworden van mijn ouders, die
nog vijf kinderen hebben.' Het geld wil
ze investeren in een eigen kleding- of
koffiekraampje.

Zo kwam ze terechtbij NewLife, een
internationaal opererend bemidde-
Iingsbureau dat westerse en Chinese
singles, homokoppels en onvruchtbare
stellen koppelt aan draagmoeders in

- arme landen. New Life ontdekte de
markt in Cambódja eind 2o15, nadat
strengere wetten het werken in Thai-
land, India en Nepal hadden bemoei-
lijkt. In Cambodja was draagmoeder-
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Cambodja heeft per direct
draagmoederschap verb oden. Wat
nu? Wensvader Sander gaat op
zoek naar de moeder van ziin kind.
Door Anneke Stoffelen
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Vanna wist precies wat New Life wilde
horen. 'Ze zoeken alleen vrouwen die al
kinderen hebben, ik denk omdat die al
ervaring hebben met zwanger zijn.'Tij-
dens het intakegesprek zei ze daarom
dat ze een dochter van 5 heeft.

In werkelijkheid is Vanna, tot haar
verdriet, kinderloos. Haar man liet haar
vier jaar geleden in de steek, nadat ze
samen jaren hadden gesappeld om zijn
medicijnenstudie te kunnen betalen.
Zodra de graad binnen was, trouwde hij
een andere vrouw. Ze veegt de tranen uit
haar opgemaakte ogen. 'lk ben blij dat
ik nu toch kan ervaren hoe het is om
zwanger te zijn. Dat ik straks een soort
van familie heb.'

De reden dat New Life officieel alleen
bestaande moeders werft als draagmoe-
der, is dat het afstand doen psycholo-
gisch minder zwaar zou zijn voor vrou-
wen met eigen kinderen. Maar niemand
controleerde ofVanna's dochter wel be-
stond.

In juni 2016 nam ze ontslag bij de
fabriek en begon ze met het slikken van
hormonen voor de ivf-behandeling.
Eind juli werd ze in vijf minuten voor-
gesteld aan de Nederlander Sander
Verschuuren, de man wiens kind ze zou
gaan dragen. Het embryo werd in au-
gustus geplaatst.

Tot het kind wordt geboren, ontvangt
ze maandelijks 3oo dollar'salaris'. Daar-
naast verdiende ze een extra zakcentje

door andere vrouwen te werven voor
New Life - 1oo dollar per doorverwezen
draagmgeder.'lk heb twee vrouwen ge-
selecteerd in de kledingfabriek', vertelt
ze.'Eentje is nu drie maanden zwanger,
de andervijf.'

Klaar voor een gezin
Tienduizend kilometer van Vanna ver-
wijderd liggen de blauwe rompertjes al
klaar, in hetAmsterdamse appartement
van SanderVerschuuren (36) en Karim
Maasri (34). De mannen besloten voor-
jaar 2016 op zoek te gaan naar een bui-
tenlandse draagmoeder.

'lk wilde graag een gezin', zegt Ver-
schuuren. 'We zijn daar klaar voor.'

In Nederland zijn de mogelijkheden
beperk. Het is uit ethisch oogpunt ver-
boden een draagmoeder te betalen. Op
aanraden van een vriend met een kind
van een Thaise draagmoeder, kwamen
ze terecht bij New Life. Voor een bedrag
vanaf32.oo0 dollar koop je daar een
'draagmoederpakket' met een Cambod-
jaanse draagmoeder en een Aziatische
eiceldonor.

Voor het Amsterdamse koppel kwam
de totaalprijs uit rond de 45.o00 dollar,
omdat zij kozen voor een duurdere 'rei
zende eiceldonor'van I(aukasische - lees
witte - origine. Uit een online foto-
album l<ozen de mannen een Zuid-Afri
kaanse met Nederlandse roots.'We

dachten dat het voor ons toekomstige
kind het beste zou zijn als het er zo Eu-
ropees mogelijk uit komt te zien',zegt
Verschuuren.'Misschien krijgt het in de
toekomst al problemen met homo-
ouders. Als hij ook nog vragen krijgt
over adoptie, is dat een extra ding waar
ie ie kind mee belast.'

In juli 2016 vloog hij naar Cambodja,
dat nog een stuk armoediger bleek dan
hij zich had voorgesteid. Tijdens de
korte ontmoeting metVanna over-
tuigde Verschuuren zichzelf ervan dat
zij niet door anderen onder druk was
gezet, ze wilde een betere toekomst
voor haar kind. Een winwinsituatie.

In de kliniek deed hij zijn'dingetje'en
zag hij ook de uit Zuid-Afrika ingevlo-
gen eiceldonor even. Een paar dagen
later werd het embryo van hun samen-
gesmolten genen succesvol ingebracht
bij Vanna. Alles verliep volgens plan.

DraagmoedeÉoerisme
Wat New Life de wensouders en draag-
moeders niet vertelt, is dat er al sinds
voorjaar2016 stemmen opgaan om
commercieel draagmoederschap in
Cambodja te verbieden. In korte tijd
ontstond met name in Phnom Penh een
lucratieve markt. Via New Life worden
tien tot vijftien baby's per maand gebo-
ren, en dat is maar een van de vermoe-
delijk tientallen bemiddelingsbureaus.
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De Cambodjaanse overheid wil niet dat
draagmoedertoerisme de nieuwe trek-
plcisterwordt.

Begin november stelt de regering be-
taald draagmoederschap per direct
strafbaar, als een vorm van mensenhan-
del. Twee weken later worden de Austra-
lische draagmoederbemiddelaar
Tammy Davis en twee medewerkers
gearresteerd.

De paniek slaat toe bij draagmoeders.
Het verbod geldt direct, zonder over-
gangsregeling. Maken zij strak hun
beloofde financiële klapper van 1o.ooo
dollarwel? Een extra mond die moet
worden gevoed kunnen deze wouwen '

echt nietgebruiken.
Aan de andere kant is er de angst van

de wensouders. Niemand kan Sander
Verschuuren vertellen of hij zijn baby in
april het land uit kriigt. En loopt hii het
risico te worden geaÍresteerd?'ln hun
ogen ben ik een wouwenuitbuiter.'

New Life geeftVerschuuren geen ant-
woorden. Medewerkers zijn plots onbe-
reikbaar. De enige boodschap is dat
wensouders contact moeten zoeken met
hun ambassade. De Nederlandse ambas-
sade in Thailand zegt'navraag'te doen,
maar dat levert vooralsnog niks op.

Verschuuren is bang datVanna mis-
schien wel abortus laat plegen. Hij wil
haar bereiken en geruststellen dat hij de
baby koste wat kost komt halen. Hii
waagt New life om haar contactgege- '

vens, maar krijgt geen anrwoord. Het
enige dat hij heeft is haar naam en een
paar foto's. Op Facebook is ze onvind-
baar.

In december benadert hij de Volks-
kronr, hij hoopt dat media-aandacht de
ambassade in beweging brengl We stel-
len voor om naarVanna op zoek te gaan.
VoorVerschuuren biedt dat de mogelijk-
heid haar gerust te stellen. Voor de
krant kan het antwoord geven op een
journalistieke waag: welke omstandig-
heden maken dat iemand bereid is het
kind te dragen van een wildweemde
tienduizend kilometer verderop? Ver-
schuuren stemt in met de speurtocht..

Maar hoe vind je een vrouw in Cam-
bodja als ie niet eens weet in welke
plaats ze woont? Een aanknopingspunt
blijken de echo's die hetAmsterdamse
stel maandelijks ontvangt. Die zijn ge-
maak in Central Hospital in Phnom
Penh. Behalve zes korrelige echofoto's
staat er in het laatste document ook
een datum voor de volgende controle:
25 december.

D e Volkskr ant benadert Meta Kong,
een journaliste van de Phnom Penh Post,
die eerder publiceerde over commer-
cieel draagmoederschap. Er zijn sterke
vermoedens dar Central Hospital be-
handelingen doet in opdracht van de in-
middels illegale draagmoederbureaus,

schreef haar krant. Als Kong dat kan be-
wijzen, is ze niet te beroerd om op cle
uitkijk te gaan staan.

Terwijl het christeli;'ke deel van de
wereld zich op 25 december tegoed doet
aan feestelijke kerstdiners, is het in het
overwegend boeddhistische Cambodja
een dag als alle andere. Kong stelt zich
deze zondagochtend verdek op bij de
pa-rkeerplaats van Central Hospital.

Lans hoeft zeniet te wàchten' Even na

half nËgen riidt de vrouw die ze van de

foto's hËrkeít de parkeerplaats op, ach-

ter op de bromfieis van haar broer' Hii

riidt een mooi model Honda - voor
Kons een teken dat deze familie niet tot
de aÍerarmste laag behoort.

Kongvraagt de wouw of zijVan-na is

en of zi hier komt voor een echo' Vanna

Éevestiet, maar is verder terughoudend'
'New Liïe zei dat ik benaderd kon wor-

den door de politie', zegtVanna later''lk
dacht dat Meta een agentwas''

Kong pak een foto van Verschuuren
uit haa"rias. Er verschiint een glimlach
op Vanna's gezicht.'Hii is naar iou op

zöek , zegt (ong. Vanna zucht oPge-

t,uctrt.'ft<"had Néw Life eerder gevraagd

of ik Sanders Facebookgegevens kon

kriigen', zegt Vanna. Die kreeg ze niet'
'tk Ír"en blil àat hii contact wil''

Ze was banq dat ze nooit meervan
hem zou vern-emen. In de kliniek
hoorde Vanna van een collega-draag--

Àoeder dat haar pasgeboren New Life'

babval een weekin h1t ziekenhuis lag

,oníer dat iemand hem oP kwam ha-

len. Voor de zekerheid had Vanna vast

geïnformeerd naar kinderoPvang'

Diepe armoede
Hoeveel Cambodiaanse vrouwen net als

Vanna bereid ziin hun baarmoederte
vàrhuren, is onÉekend. Maar iets van de

omvanq van het fenomeen wordt zicht-

baar in-Khmuonh, een sloppendorp aan

de rand van Phnom Penh. Waar Vanna

in elk geval nog een kamer met een

teselvl"oer huurt in een stenen huis,

ad"emt elke modderige steeg met Seim-
oroviseerde huties hier diepe armoede'
' Deze uit golfoiaten, resthout en plas-

tic opeetroÍkeÀ nederzening vormde

uooi d". g..tt.steerde Australische
Tammy óavis een dankbare vindplaats

voorwanhopige vrouwen' Het opbeu-

rende nieur,is àat er in negen maanden

tienduizend dollar te verdienen is, ging

hier als een lopend vuurtje rond' De

Phnom PenhPosf telde viif draagmoe-

ders in dit dorp, Australische media rep-

oen zelfs van tientallen.' Khmuonh oogt vruchtbaar' overal

spelen kleine kinderen in de hitte tus-

sèn de plastic troep. op een pallet voor
een hutie trekt een moeder loom aan

. 
".n 

touívt|.. Dat bliikt verbonden met

een schommelende hangmat binnen,
waarin haar babY ligt te slaPen'

Erwaggelen nogal wat zwangere

vrouweíiond, màar praten over draag-

moederschap is behoorliik taboe' Een

verveelde verkoopster van snoep en

noedels verwiist naar een buurvrouw'
'lk ben zwanger van mijn echtgenoot',
houdt de bofuurende buurvrouw zelf

vol.
Even verderop vertelt Bopha Sem, een

20-iarige gescheiden vrouw zonder
weit, aat zil is gevraagd als draagmoS-

der.'lk heb geweigerd', zegt ze"le hebt
identiteitspipieràn nodig en een verkla-

rins van ieongehuwde status' Dat kost
zoiaottir. die"heb ik niet. Ik wilde geld

lenen, maar dat is helaas nog niet ge-

lukt.' i{aar moeder naast haar lijkt dat

ook spijtig te vinden. Sem leeft nu op
kosten van haar ouders.

Sems dorpsgenoot Sophorn betwijfelt
of de baby iir liaar buik straks wel de be-

loofde financiële verlossing zal brengen'

Sophorn, een gefingeerde naam omdat
ze problemen wil voorkomen, is zes

maanoen onoerweg en ze heeft niet
eens een idee waar de wensouders van
het kind in haarbuikvandaan komen.
Een tusseirpersoon uit de buurt bracht
haar in contact met Tammy Davis, in
ruil voor 5o dollar per maand van
Sophorns draagmoedersalaris.

'Mijn man was eerst geen voorstan-
de5 hij dacht dat het oplichterij zou
ziin. Wie gaat er nou tienduizend dollar
betalen voor zoiets?', vertelt Sophorn.
'Hij woegzich ookaf wie datkind in
mijn buik zou plaatsen. Maar later kre-
gen we een tv', ze wijst op het scherm
dat luxe afsteekt tegen de rest van hun
armzalige hutje. ïoen zag hij iets over
draagmoeders in India en snapte hij dat
het echt bestaat.'

Ze hebben vier dochters tussen de 3 en
14 jaar. Sophorns baan§e in een naaiate-
lier en het bouwvakkerssalaris van haar
man brengen niet genoeg geld binnen
om voor hen te kunnen zorgen. De zorg-
rekeningen van Sophorns gehandicapte
schoonvader maken hun financiële situ-
atie nog nijpender.

Dus meldde ze zich aan. Hoewel haar
man springlevend is, deed Sophorn zich
voor als weduwe. Een ongehuwde status
is vereist, omdat het kind anders aute
matischvan de echtgenoot is die kan
gaan dwarsliggen.

Het schoppende wezentje onderSo
phoms blalwgebloemde wikkèlrok ver-
vult haar nu metgemengde gevoelens.
'Ik hou van het kind, ook al is het niet van
mij.' Haar 3-jarig dochtertje leunt knus
tegen de dikke buik van haar moeder.

Sophorn weet niet ofze haargeld nog
kriiet. nu Davis vastzit en zii geen idee

heéït voor wie ze dit kind draagt' Maar

zii heeft de troef in handen, meent ze'

'Ais die mensenmii niet betalen, geven

we de babY gewoon niet af.'

Contact
De wesvanuit de hoofdstad naar
VannaYs dorp voert langs marktkraam-

Dies met mango's en kiPPen die aan
'hun pooties bungelen in de troPische
zon.'sander Versóuuren slaat het ge-

io"nnen sade vanuit de auto waarin hij
oï wes ióaar ziin draagmoeder' Een-

niaal Ëuiten de stad maken de kraam-
oies olaats voor kledingfabrieken waar
'sóiltLruroeten voor de westerse mark
iÀ élkaar worden gestikt. In zo'n loods

werkte Vanna vooi de zwangerschap'
Het is een rit van ongeveer anderhalf

uur. Verschuuren schrok ervan dat
v"n.ra de ma"ndeliikse toei naar de

kliniek in Phnom Penh met haar dikke

buik achterop de brommer aflegt''lk
dacht dat New Life wel vervoer zou rege-

len.'
Twee dagen nadat de Volkkront met

Vanna spràk, is ookVerschuuren naar
camboàia afeereisd. Aanvankelijk was

hii vanwëge Éet verbod bang voor de

reis. Nu ziin draagmoeder openstaat
voor cont;ct, lilkt het hem toch het

beste om alvasi wat papierwerk te rege-

len.'New Life stuurt niet de documen-
ten die ik nodig heb.'

Het was de bédoeling dat Verschuu-



ren na de geboorte geregistreerd zou

wordefi alï vader en l"rii - rret de baby

oÍr een (.amboojaans paspotlrt - naar de

ambassadc in Thailand zou rcizen om
r:le Nederiand§e nationaliteil voor het

kind aan i(" vragen. VÀÍtwegi: alle toe- 
-

smnden wil hiinu de or:geboren vrucht
al erkennen, zodat de baby al bii ge"

tlr:orte de l§ederiancise nationali teit
heeir. Etn ge§eenteambfetaar zei dat

iriidaarvoór een kopic va!t V,ltlna':
idcntiteit sbewils irotlig hreelt' etn
bewi!s v.rrr haar cngehuwdfl §tiltus plus

ecn íolarisv*r klaring waarin zii heri:
e rl<ent als varier.

Op een brieíie krabbelde hij zijn vra-
gen, zo{.1ar hi1 in rie zenu\&'c11 straks niks

ïerge*r. Langr de kant van de weg
waihr Vanna hem op. Fcn hectje onge-

maklceliik schudl Verschtturen haar
l-rand, zij giecheln'e rlegen''lk ben zo

blii dat ikle zie', zegt Vanna in hct
Khmer - lret gesprek looptvia een tolk'
'tk heb geproheerd met ie ip cgStact te

Verschuuren, aarzelend:'Nou ia, als
dat.ef n manier is vrxrriou om eímce
oi* ie l<unnen gaa*.'

Vanna is bereid bii de notaris docu-
me$ten te tektnen e n wil bij haar

teld.

kon:errlmaar Nelt'I-iíe zei dat ik daar

het
dar ik

buiten-
Even

benr dat
noem? Want zo
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Vanna striikt neer in een hangmat'
De kratry schcpt. Ze gebaarl naar Ver-

schuuren ciat hij even moet voeleo" lJi j

Iegt ziin hand'oph,aar $ik Eqll merk"

geen recht
Ze qidst

het park
Vanna
'Elke
vo0r
kriig

Haschrlft
À{gelopen wtlensdag heeít Sander Ver-

rciluuitn bii de gemeente de ongebo-
ren vrucht erkend. Hij kreeg daarbii te
horen dar her nog probie rnatisctr i<an

w*rden dat de meegebrachte docu-

rrenten uit Fhnom Penhr niet ziin ge-

stempeld dtor de Cambodiaanse auÍo-
riieiten.

New l-ife-oprichter Mariam Ku-
kunashvili. Het afgelopen jaar

goedkoper - vanaf 32.0OO dol-
lar in Cambodja - en beschik-
baar voor singles en homo's.

Kukunashvili vindt het wer-
ken in armoedige rn corrupte
landen niet anverantwoord.'ln
het contract zit een disclaimer.
waarin we waarsqhuwen dat er
in deze landen rísico's zijn en

0p dit mornent moeten 34 Mexic*, Oekraïne en Kuku-
nahsvili's thuisland Georgié.
Doorgaans komen hornoseksu-
ele koppels in deze landen niet
in aanmerkíng voor draagmoe-
derschap, behalve in de VS,
waar het traject minstens
1OO.0OO dollar kost.

New Life werkt ook in arme '

draagmoeders van New l-ife in
Carnbodja nog bevallen, zegt

baby's geboren.
'Toen het verbod van kracht

werd, hebben wij per direct
oflze activiteiten beëindigd" lk
heb een internationaai bedriit
ik kan het me niet permitteren
om iets te doen dat tegen de
wet in druist.'

New Life werkt in landen
waar commercieel draagmoe-
derschap is gereguleerd, zoals

tot 15

landen waar regelgevinggeheel dat overheden kunnen beslui-
ontbreekt, zoals tot voor kort ten toch ineens regels in te
Cambodia.'Zalang het niet is yo€ren" Wij zijn daar eerlijk
verboden, is het toegestaanl over, maaí in de praktijk is het
zegt Xukunahsvili- Eerder za- veriangen naar ëen kind vaak
ten Nepal en Thailand in het zo groot dat mensen bereíd
aanbsd. ln landen zonder re- zijn over dat risieo heen te
gels is draagmoederschap stappen"'


