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Op de eerste dag (vrijdag 5 juli) waren alle leden van het Child Adoption Center (CAC) aanwezig, o.a. 
Mevr. Wacharee en de directrice van CAC. De leden van de Adoption Board, voormalige directrices van 
CAC, de sociaal werkers,… waren allen aanwezig. Daarnaast waren 
ook verschillende ontvangende landen die een samenwerking met 
Thailand hebben aanwezig, vanuit Vlaanderen betrof dit Kathleen 
Poortmans (FIAC) en Tobias van Toledo (VCA). Deze dag was 
exclusief voor de professionelen. Na een voorwoord over de 
geschiedenis, missie,…. van CAC door de directrice Mrs. Prapimdao 
Satake werd er toelichting gegeven over de werking van CAC. Zo 
werd o.a. volgende zaken toegelicht: 

- CAC werkt met 30 kindertehuizen in Thailand  samen; 
- verloop van het adoptieproces; 
- wijziging in de gezinssituatie moet worden gemeld; 
- vaak voorkomend zijn kinderen met een achtergrond van drug- of alcoholgebruik bij de 

biologische familie of psychiatrische problematiek bij de biologische familie (bv. schizofrenie); 
- statistieken: CAC is zowel bevoegd voor internationale adoptie als nationale adoptie, bijna 90% 

van de adopties is door Thaise mensen, waarvan meeste adopties intra-familiale adopties 
betreft; 

- matching: maandelijks bespreekt de Board 30 kinderen voor matching. Het matchingsproces 
verloopt 'by rotation per country or agency’. Door de nood van het kind is het niet per se dat 
diegene met de langste wachttijd eerst wordt gematcht.  

 
Vervolgens gaven de leden van de Child Adoption Board toelichting over:  

- Toelichting procedure na matching (interview Board, bezoek tehuis,…): geen nieuwe 
informatie bekomen vergelijkend met huidige verloop FIAC 

- Samenstelling van de Board 
- Vereiste documenten dossier (volgens ministerieel besluit) 
- Voorwaarden KA: De levensstijl van de kandidaat-adoptiefamilie vinden de leden van de Board 

heel belangrijk. Ze moeten het weten indien KA roken in huis, om bv. geen kind met 
luchtwegproblemen te plaatsen. In praktijk hanteert de Board een leeftijdsverschil tussen de 
KA en het kind max. 45 jaar (visie: KA moeten actief en fit/capabel zijn om voor kind te kunnen 
zorgen). Indien leeftijdsverschil KA onderling meer dan 15 jaar, dan moet dit case per case 
worden bekeken, alsook indien 2 of meer kinderen reeds in het gezin aanwezig.  

- Staatloze kinderen en kinderen zonder geboortedatum: vaak voorkomend in Thailand  
- Voedselallergie bij Thaise kinderen is stijgend 
- Voorbereiden van kinderen op plaatsing: De sociaal werker van het tehuis verkiest het 

welkomstalbum min. 1 maand vóór afreis te ontvangen om het kind te kunnen voorbereiden, 
kinderen hebben tijd nodig om vertrouwd te worden met de foto’s (vooral bij oudere 
kinderen). Ook wenst de Board minstens 1 maand om het kind voor te bereiden, dus ten 
vroegste binnen 1 maand afreizen. Een korte verduidelijking schrijven in het welkomstboek 
wordt aangeraden, Engelse woorden worden vertaald door het tehuis. 
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- Afreis van KA: Een week voor de Board toekomen, familie heeft dan nog steun van SW CAC of 
tehuis indien iets moeilijker verloopt. Indien de eerste dagen ter plaatse moeilijker verlopen 
vraagt de Board de KA langer te blijven. Enkele tips van de leden van de Board voor de afreis: 

o Breng 1 of 2 echte dingen mee die in het welkomstboek staan.  
o Kandidaat-adoptanten mogen speelgoed meebrengen. 
o Bezorgdheid tehuizen: gegevens ter identificatie van biologische familie worden 

gevraagd door KA, alle gegevensuitwissel en communicatie hierover zijn te gebeuren 
via CAC – post adoption service en deze houdt deze gegevens ook bij (fotos van kind in 
tehuis, foto van biologische familie,…). De Board raadt niet aan hierom te vragen bij 
afreis.  

o Geen contact tussen KA en biologische familie of voogd kind vooraleer de adoptie 
wordt erkend door ontvangend land.  

o Een kind in een institutie kan een vertraagde ontwikkeling hebben door gebrek aan 
stimuli, dat is een realiteit vermeldt CAC, zélfs indien kind met geen lager IQ.  

o Zij raden oudere KA aan een ouder kind te adopteren maar zijn zich ervan bewust dat 
niet iedereen hiervoor kan openstaan.  

 
Namiddag – Panel: 

1) Nathalie Foulon (België) – Plaatsing van oudere kinderen: De 
Waalse adoptiedienst gaf aan dat zij vaak oudere kinderen 
(vanaf 5 jaar) plaatsen zowel vanuit Thailand als vanuit de 
andere zendende herkomstlanden waarmee zij werken.  
Onderstimulatie is een realiteit. Volgens Nathalie’s ervaring is 
het het moeilijkste dat het oudere kind in een nieuwe situatie 
komt met 2 volwassenen die hem/haar nauw opvolgen, 
zonder de andere kinderen nog in de buurt te hebben. Bij de 
eerste opvolgrapporten blijkt vaak dat het kind te snel naar 
school gaat met het risico dat het kind dan misschien sneller 
hecht aan de leerkracht dan aan de ouders. Nathalie gaf toelichting over de verwachtingen van 
Thailand over het maatschappelijk onderzoek wanneer de familie openstaat voor een ouder 
kind: familie met ervaring, flexibel, impact van institutionalisering begrijpen, evt. is een familie 
met reeds kinderen in het gezin beter geschikt, hoeveel tijd zullen de KA doorbrengen met het 
kind na plaatsing, wanneer zal het kind naar school gaan, … .  

 
Zaterdag 6 juli  
Dit was de dag dat de adoptiefamilies en geadopteerden toekwamen. Er was een officiële 
openingsceremonie waarop alle betrokken ministeries (Department of Children and Youth), alle 
professionelen van CAC en van de ontvangende landen, en +- 400 deelnemers van adoptiefamilies 
(normaal 500-600 gaf Anchalee eerder aan) aanwezig waren.   
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Aansluitend was er een diner en terwijl optredens van Thaise culturele 
tradities, als ook optredens van kinderen van Pakkred Babies’ Home, 
Rajavithi Home for Girls,… . Alle geadopteerden krijgen van de 
hooggeplaatsten van Thailand een armband. Enerzijds is Thailand ‘trots’ op 
hun procedure, anderzijds is Thailand ook zeer dankbaar naar de 
adoptiefamilies toe om de Thaise kinderen in hun armen te sluiten.   

Foto: ministers, consul,… van Thailand;          foto rechts: mevr. Wacharee met Kathleen  
 
Zondag 7 juli  
Workshop: Roots search – Why and what to expect? – Guidelines for root search and the preparation 
for the first meeting of the adopted child and his/her biological parents 
 
De directrice van de ‘Post Adoption Service’ van Child Adoption Center geeft toelichting over de 
adoptie-driehoek, en het verloop indien een Thaise geadopteerde jongere op zoek wil gaan naar 
zijn/haar roots. Dit moet gebeuren via de adoptiedienst in het ontvangend land. Indien de jongere nog 
geen 18 jaar oud is, moet deze begeleid zijn door de adoptieouders.  
 
Steve Kalb (Directeur van de Amerikaanse adoptiedienst Holt International) gaf zijn visie over adoptie, 
de communicatie tussen het adoptiekind en de adoptieouders, belang van openheid over adoptie naar 
de jongere toe, … . Hij heeft een kritische kijk geworpen op Interlandelijke Adoptie en de effecten voor 
geadopteerden, hij concludeerde dat de stem van geadopteerden ontbrak. Hij wijst erop dat wanneer 
adoptieouders vermijden om over adoptie met hun adoptiekind te spreken, dan zullen ook de kinderen 
twijfelachtig staan om dit met hun ouders te bespreken. Ouders worstelen met het onderscheid te 
kunnen maken tussen hun eigen noden en die van hun kind. Ze voelen de druk om steun te geven aan 
hun adoptiekind maar weten soms niet hoe. Geadopteerden zijn bang om adoptieouders te kwetsen, 
het is belangrijk adoptiefamilies de handvaten aan te reiken om een betere communicatie tussen 
geadopteerden en adoptiefamilies en gehele gemeenschap te bewerkstelligen.   
Holt International organiseert jeugdkampen voor geadopteerden van 9 tot 17 jaar oud. Ook 
geadopteerden woonachtig buiten de V.S. kunnen hier aan deelnemen.  
 
Twee Thaise jongeren, geadopteerd in USA en Zweden, vertelden hun 
verhaal over hun zoektocht naar hun achtergrond.  
Zij gaven aan dat het datgene is wat we niet weten dat ons bezighoudt. 
Zowel geadopteerden als adoptieouders wachten te lang om erover te 
praten, ook al is het oncomfortabel toch moet er over worden gesproken. 
Op het einde heb je (de geadopteerde) dit nodig.  
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Namiddag – sportcompetitie 

 
Sportnamiddag met openingsceremonie van langer dan een uur en een slotceremonie. Alle leden van 
CAC en DCY aanwezig. Deze namiddag ging door aan Rajavithi Home for Girls. Tijdens de 
openingsceremonie waren er optredens van kinderen uit het tehuis over Thaise dans/muziek/…., een 
fanfare, cursus Muay Thai van een wereldkampioen in 2008,… Podium waarop voorwoord werd 
gegeven en sports day werd geopend door DCY.  
 
Maandag 8 juli 
 
Na een voorwoord door de directrice van Department of Children and Youth en de Eerste Minister, 
met een algemene bedankbetuiging om voor de kinderen te zorgen, werd per land en per 
adoptiefamilie een vertegenwoordiger gevraagd die het geschenk van de Eerste Minister in ontvangst 
nam. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wacharee gaf aan dat wanneer een familie open staat voor een kind vanaf 4,5 jaar oud, dat dit buiten 
het quotum moet worden toegestuurd want ook CAC onderscheidt deze dossiers. Een andere persoon 
gaat over deze dossiers. Net zoals wanneer een familie openstaat voor een ernstige Special Needs, dan 
valt dit ook buiten het quotum, ook CAC hanteert hierin een aparte lijst.  
 
Dinsdag 9 juli  
 
Na een busrit van 3 uur naar de provincie Suphanburi werd een bezoek gebracht aan Bueng Chawak 
Aquarium. Hier was eerst een krokodillenshow van 15 min. te zien, vervolgens bezoek aan een 
aquarium op dezelfde site en daar ook een lunch genoten. Vervolgens excursie naar het Thai Buffalo 
Conservation Village waar info werd gegeven over het gebruik van de buffalo op de rijstvelden en 
mogelijkheid om mee op het rijstveld heel kort te wandelen met de buffalo. De krokodillenshow bleek 
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voor sommigen dier-onterend maar dit werd al snel vergeten tijdens het bezoek aan de Buffalo Village 
waar jong en oud genoten van de kans om dit eens te proberen.   
 
Verschillende ontvangende landen bevestigden dat vanuit Thailand de informatie in de kindstudies 
eerder beknopt is. Vanuit verschillende ontvangende landen zijn grote aantallen (15-30) families 
aanwezig op de Tour, vanuit België (noch Vlaanderen noch Wallonië) was geen adoptiefamilie 
aanwezig.  
 
Woensdag 10 juli 
Iedereen had deze dag de keuze tussen 3 programma’s:  

- Rangsit Babies’ Home & Viengping Children’s Home 
- Phayathay Babies’ Home & Songkhla Home for Children 
- Pakkred Babies’ Home & Si Thammarat Home for Boys 

 
Bezoek aan Phayathai Babies’ Home 
Op het domein van Phayathai Babies’ Home werden we ontvangen door alle verzorgsters, 
medewerkers,… van zowel Phayathai Babies’ Home als Songkhla Home. De kinderen van Songkhla en 
medewerkers waren overgebracht naar Phayathai gezien Songkhla zich in het zuiden van Thailand 
bevind. 
Als openingsceremonie werd een kort filmpje van beiden tehuizen getoond, gelijkaardig: kleurrijke 
gebouwen, toepassing van Montessori, …. , vervolgens was er een algemeen welkomstwoord van de 

directrice van Phayathai. Daarna was er een kleine kookwedstrijd van 10 minuten georganiseerd door 
Songkhla Home. Hieraan konden 3 families deelnemen en leden van CAC waren de jury. Er was een 
lunch voorzien met allerlei eetkraampjes. Daarna werd er in groepen een korte rondleiding op het 
domein van Phayathai gegeven. De families waren ingedeeld volgens het tehuis van waar het kind 
kwam, er waren balonnen voorzien met aan elke ballon een foto van elk kind van toen het klein was. 
De verzorgsters die op pensioen waren maar voor de kinderen hadden gezorgd waren ook aanwezig.  
 
Donderdag 11 juli  
Binnenlandse vlucht in de voormiddag van Bangkok naar Udon Thani. Ongeveer de helft van de groep 
in Bangkok lijkt te zijn meegekomen naar Udon Thani, andere gingen het tehuis van waar hun 
adoptiekind afkomstig bezoeken, andere naar huis,… . Onderweg een lunch met de groep gegeten in 
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Rabiang Phatchani Restaurant. Net zoals alle bezoeken is er ook in de provincie begeleiding van 
Sawadees reizen, een caravaan bussen met politie-escorte en ambulance.  
In Udon Thani werd in groepen een bezoek aan Bang Chiang National Museum gebracht. Enerzijds was 
er een ‘workshop’ waar enkelen konden proberen een pot te kneden aan de machine en een reeds 
gebakken potje beschilderen. De regio is hier zeer gekend voor. Anderzijds is er ook het museum over 
de geschiedenis van het potten bakken, de bevolking van de regio, de rituelen van de regio, …. . 
 
Vrijdag 12 juli 
Na een busrit van 3 uur werd een bezoek gebracht aan Sirindhorn Museum (Phu Kum Khao Study and 
Research Center) in de Kalasin provincie. Een modern museum over de geschiedenis van 
dinosaurussen in Thailand, het heelal, evolutie van het leven doorheen de tijdperken, … . Zowel binnen 
als buiten het museum staat het vol dinosaurussen en is er na een kleine wandeling op de berg ook 
een archeologische site te bezoeken. Bij aankomst werd eerst een korte presentatie gegeven over de 
geschiedenis van het museum, dinosaurussen doorheen de geschiedenis en waar ze in Thailand zijn 
gevonden, … .  
Na het bezoek aan het museum werd een lunch gegeten in Rimpao Hotel alvorens terug te keren naar 
het hotel van verblijf. Hierbij aansluitend waren er voorstellingen van traditionele Thaise dans en 
muziek van het noordoosten van Thailand.  
 
Zaterdag 13 juli 
Ook deze dag was er voor iedereen de keuze tussen 2 mogelijkheden: 

- Udon Thani Home for Girls, Udon Thani Province 
- Kanthong Children’s Home, KhonKaen Province 

 
Bezoek Kanthong Children’s Home, Khon Kaen Provincie 
Tijdens de openingsceremonie in het tehuis hadden ze een presentatie met de geboortedatum en 
adoptiedatum en foto van in het tehuis van elk kind, ook van die kinderen die aanwezig waren maar in 
een ander tehuis waren opgegroeid. Elke familie moest naar voren komen, ze kregen daarna ook de 
foto ingekaderd mee. Er waren eetstandjes voorzien, kleine activiteiten,… en de mogelijkheid om de 
gebouwen te bezoeken van het tehuis. 
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Farewell Party  
Openingsceremonie van een uur met dankwoord van de 
minister, diner en show sessies van verschillende landen. 
Het technisch team liet te wensen over waardoor o.a. de 
presentatie van FIAC zonder muziek werd afgespeeld. Ook 
de film en muziek tijdens de show van Thailand zelf viel 
regelmatig uit,… . Er was een geadopteerde die een liedje 
zong en terwijl gebarentaal deed, pianomuziek, een 
Kahoot-quiz (waaraan iedereen online kon deelnemen),… . 
 
 
 

Conclusie Nativeland Tour voor geadopteerden en adoptiefamilies: 
 
De Nativeland Tour biedt de geadopteerde jongeren een goede combinatie van activiteiten, cultuur en 
tradities,… om hun land van oorsprong te leren kennen. Geadopteerden vinden er lotgenoten van alle 
leeftijden, deelnemers geadopteerden van +- 6 jaar tot min. 21 jaar. Vanaf de 1e dag zoeken de 
jongeren contact bij elkaar, eens wat ouder zitten ze tot laat in de nacht samen zich te amuseren in de 
lobby van het hotel. Vele families namen reeds voor een 2e, 3e,… keer deel. Een adoptiefamilie vertelde 
dat ze een andere kant van hun adoptiekind zagen, daar het kind thuis eerder gesloten en verlegen 
was leek het nu open te bloeien door de herkenning te vinden bij andere geadopteerden.  
Voorbereiding van geadopteerden en adoptiefamilies op deelname aan de Nativeland Tour is wel 
noodzakelijk. Alle shows, muziek, feest,… in het tehuis kan het kind een fout beeld geven van de 
situatie waaruit hij/zij is weggenomen ter adoptie, omdat het zo prestigieus is opgezet. Als 
adoptiefamilie verwacht je wellicht ook niet de luxueuze openings- en slotceremonies die worden 
gehouden. De Nativeland Tour, en bijkomend de 40e verjaardag van het Child Adoption Center in 2019, 
was de hele periode in het nieuws en bij zo goed als elk bezoek was pers mee. Als positief werd wel 
regelmatig ervaren dat alle betrokken ministeries eenzelfde visie lijken te hebben en ze zijn trots op 
de organisatie van hun adoptiesysteem. 
Enerzijds omvat de Nativeland Tour vele (en best lange) openings- en slotceremonies, en wordt veel 
dankbaarheid getoond vanuit alle ministeries. Anderzijds omvat het programma soms lange busreizen 
voor bvb. bezoek aan museums. Een dag niet bijwonen is mogelijk, sommige families reisden eerder 
naar de provincie van het tehuis van waar hun kind afkomstig, anderen deden nog een week 
strandvakantie in Thailand,… . Ondanks de kostprijs van deelname aan het programma zorgt Thailand, 
door combinatie van het programma deels in Bangkok en deels in het noorden van het land te houden, 
wel voor afwisselende activiteiten om het land te leren kennen.  
Voor families met interesse is er ook een facebook-groep ‘Nativeland Visit’ waarin deelnemers contact 
kunnen houden, weetjes over Thailand kunnen delen,… . 
 
Open communicatie met Wacharee is mogelijk, ze is altijd bereid iets te bespreken en ondanks de 
drukte van de Tour is het toch gemakkelijk haar te spreken en meer specifieke info te bekomen voor 
FIAC. Ondanks weinig toewijzingen lijken de dossiers van FIAC wel te beantwoorden aan de 
adoptienood vanuit Thailand. Er werden op geen enkel moment tegenindicaties hiervoor gegeven. 


