
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Een eerlijke kijk op het leven van een geadopteerde in Vlaanderen 
 
Hoe is het leven als geadopteerde in Vlaanderen en wat maakt het anders dan het leven van niet-
geadopteerden? Hoe vindt een geadopteerde een balans tussen zijn zoektocht naar zichzelf en het 
proberen te passen in zijn omgeving? Krijgt hij hier genoeg ruimte en begrip voor? In (On)gewenst gaan 
we deze confrontatie aan om zo een eerlijk beeld te vormen van waar geadopteerden zoal mee worstelen 
of wat hun leven zo uniek maakt.  
 
Vanuit haar eigen beleving als geadopteerde vertrekt Kiran van der Avert om het verhaal van enkele 
geadopteerden te brengen. Geadopteerden van verschillende leeftijden en verschillende herkomstlanden 
(waaronder enkele binnenlands geadopteerden) geven een eerlijk beeld hoe hun leven op dit moment is. 
Geen nadruk op sensatie of grote dramatische gebeurtenissen, maar de kleine momenten: een jongetje 
van Afrikaanse origine dat naar de kapper gaat, een kindje dat een stamboom maakt in de klas, een tiener 
die uitgaat met haar vriendinnen, een jonge geadopteerde moeder die met haar eigen kindje bezig is, een 
buitenlands geadopteerde die geniet van een pak friet en een pint, een oudere geadopteerde die praat 
over rouwen en verlies,...  
 
De documentaire hoopt mensen bewust te maken van hoe het leven van een geadopteerde soms anders 
kan zijn dan het leven van een niet-geadopteerde. Daarom niet beter of slechter, maar met nadruk op de 
momenten waarop een geadopteerde gaat nadenken over zijn adoptie. Zo hopen we wens- en 
adoptieouders een kijk te bieden in het hoofd van hun (toekomstig) kind, geadopteerden een hart onder 
de riem te steken, afstandsmoeders te tonen hoe het met hun kind zou kunnen gaan nu, maar ook de 
buitenwereld en op grotere schaal de maatschappij te tonen dat geadopteerd zijn een apart bestaan is, 
dat het soms extra moeilijkheden met zich meebrengt en soms ook mooie extra’s. 
 
Wat doet adoptie met de geadopteerde? Wat delen ze allemaal? Er is een groot vraagteken waar hun 
identiteit hoort te zijn. Elk op hun eigen manier gaan de mensen die we volgen op zoek naar manieren om 
het vraagteken in te vullen, maar of dat ooit helemaal kan, weet geen van hen allen. 
 
 

Een onafhankelijke auteursdocumentaire van Kiran van der Avert 
+/- 80 minuten – ism productiehuis De chinezen 
met steun van het Vlaams Audiovisueel Fonds 

 


