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'Als ik naar Yenthe en T'rvan kijk, zie ik
twee doodnormale kinderen. Het enige
verschil met hun leeftijdgenoten is dat ze

al op jonge leeftijd een rugzak vol bagage

meezeulen. Allebei zijn ze in hun geboorte-
land te vondeling gelegd. Yenthe bij een

bushalte,Twan op een sportaccommodatie.
We gaan en'an uit dat hun biologische
ouders niet voor hen konden zorgen om
financiêle redenen. Yenthe en Twan heb-

ben namelijk allebei een zichtbare han-
dicap, ze zijn geboren met een afrvijking
aan hun lip, kaak en gehemelte, een zoge-

naamde schisis. Van kinderen met een

schisis is bekend dat ze vooral in hun
jeugdjaren vaak geopereerd moeten
worden. Daarnaast hebben ze logopedie
nodig, moeten ze extra \raak voor controle
en ingrepen naar de tandarts en moet er

soms ook een gehoortoestel komen om-
dat er iets mis kan zijn met de oren. Bij

Yenthe is dat al zo, bij Trvan trvijfelen rve.

Natuurlijk is het druk. Elke dag doen 
"ve

spraakoefeningen met de kinderen omdat
ze vooral voor anderen moeilijk te verstaan
zijn en om de haverklap zitten we bij de

tandarts of de logopedist. Ik merk aan

Yenthe dat ze erg met haar uiterlijk bezig
is. Ze is perfectionistisch en baalt van
haar scheve neus. Het wordt voor haar nog
een heel gevecht om zichzelf te accepteren
zoals ze is. Ik neem haar serieus en geluk-
kig doen de artsen dat ook. Elke keer rveer

maak ik me zorgen als er een operatie
voor een van de trvee zit aan te komen.
Het doet mij pijn als mijn kinderen pijn
hebben. Maar ik weet ook dat ze door die
operaties een betere toekomst krijgen,
eentje waarin de schisis geen belangrijke
rol meer speelt."

Achterste puppy
"Mijn man Luc (+6) en ik hebben altijd
gezegd: we rvillen een kind van onszelf,
een adoptiekind en een pleegkind.
Achteraf ontzettend naief, alsof je dit
soort dromen kunt sturen. Ik verloor mijn
eigen kind na elfrveken zwangerschap.
Daar heb ik veel verdriet om gehad. De

doktoren zeiden tegen me: 'Dit was
domme pech, jij kunt gervoon kinderen
krijgen.' Maar ik wilde niet opnieuw de

kans lopen dat het zou misgaan. Ik heb
me over het verdriet heengezet door me

te storten op de adoptiemogelijkheden.

AIvrij vroeg kwam de vraag: willen jullie
een gezond adoptiekindje of een speciol

need-kindje? Ik hoefde daar niet over na

te denken: het r.t'erd het laatste. Luc had
nog zijn twijfels. Waarom kiezen voor de

moeilijkste weg? Ik zag dat anders. Een

gezond kind kan ook iets krijgen. Boven-

dien: wat is gezond? Wat is perfect? Wij
zijn ook niet perfect. Als we adopteren,
moet het kindje er voordeel bij hebben.
Dat is bij deze kinderen zeker het geval.

Luc rvas overtuigd.
Tijdens het adoptietraject zelf word je

uitvoeriS ingelicht over de verschillende
handicaps die er zijn. Kinderen met een

klompvoetje, hartproblemen, een bioed-
zieke, een schisis. Na elke uitlegwilde de

arts van ons weten oflve het zagen zitten
om zo'n kind te adopteren. Eigenlijk vond
ik dát het moeilijkste moment. Een vriend
had me er al op voorbereid. Hij zei: 'Jij

haalt de achterste puppv uit het hok.
Denk er goed over na wat je aankunt als

moeder en wat niet. Wees eerlijk tegen-
over jezeif, daar hebben jij en het kind het
meest aan. Kun je er bijvoorbeeld tegen
als een kind pijn lijdt? Gediscrimineerd
wordt?'Aan zijn rvoorden moest ik denken
bij de arts. Het u'as emotioneel, want ik
kon eigenlijk geen nee zeggen tegen rvelke
handicap dan ook. Ik zag dan een hele
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nooit door iemand zou worden opgehaald.

In Nederland kun je namelijk nog geen

kinderen met het Downsyndroom adop-

teren. Dat vond ik zo erg. Ik heb zijn hand-

ie vastgepakt en gezegd dat ik heel graag

ook zijn mama had rvillen zijn. Ik denk nu
nog steeds vaak aan dat jongetje."

Herinneringen aan hun
geboorteland
"Yenthe en Twan waren al vier jaar toen
ze naar Nederland kwamen, dat maakte
hun adoptie extra moeilijk. Ze hebben
nog herinneringen aan hun geboorteland.
Leuke en minder leuke. Zo vertelde Yenthe

ons dat ze eens nieuwe schoenen had
gekregen in het'"veeshuis. Een dag later
waren ze weg en zagze er een ander kind
mee lopen. Daarom gingen dus alle nieu-
rve spullen in haar koffertje en bewaake
ze die met haar leven. Yenthe heeft echt

moeten leren delen. Mijn kinderen hebben

ook moeten leren wat een papa en een

mama zijn. Ze hebben zich moeten hech-

ten aan ons. En dat ging gepaard met vele

scènes, huilbuien en troosturen. Laatst
vertroun de Twan me toe dat hij de dag dat
we hem krvamen halen niet met ons mee
wilde. Hij was het liefst bij zijn vriendjes in
het weeshuis gebleven. Ik moest even iets
wegslikken toen ik dat hoorde. 'Hoe denk

"Een gezond kind kan ook iets kr[i$en.
En wat is perfect? Wij ztJn ook niet perfect"

groep kinderen \/oor me die ik tveigerde.
En toch hebben rt e bij onze eerste adoptie-
aanvraag lveloverwogen nee gezegd tegen
kinderen met een klompvoetje. Wij rvan-
delen veel, praktisch gezien past een kind
met een klompvoetje dus niet bij ons.
Een kind met hartproblemen vond ik ook
moeilijk omdat het een onzichtbaar gevaar

is. Achteraf ben ik daarvan teruggekomen.
Toevallig heeft Trvan, ons tweede kind,
ook een hartprobleem, maar \ve waren
toen al zover dat rve alle handicaps accep-

teerden. Mijn hart stond helemaai open.
In het weeshuis van Twan kr,vamen we

een kindje met het syndroom van Down
tegen. Hij stond met uitgestreke handjes
in zijn bedje naar me te lachen. Ineens
realiseerde ik me dat hij misschien rvel

je daar nu over, Twan?', vroeg ik voorzich-
tig. Hij keek me aan en zei: 'lk ga nu nooit
meer terug. Wil jij altijd mijn mama blij-
ven?'Gevolgd door een Chinees'Wo ai ni'
wat betekent: ik hou van jou. 's Avonds
toen hij allang in bed lag, kwamen bij mij
de tranen en dacht ik: dit is rvat ik wilde,
geluk in het lavadraat."

ln 2009 ging het in 7Oa/o van alle adopties

om krnderen met een specral need.

Verwacht wordt dat het dit iaar 9Oo/o zal ziin.
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