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1. Oprichting 

Kinderen die in Haïti in een weeshuis verblijven zijn vaak geen wees, maar worden 

daar tijdelijk ondergebracht door hun familie omdat zij verwachten dat het kind daar 

in materieel opzicht beter verzorgd zal worden dan thuis.  Ouders brengen hun 

kinderen onder de voorwaarde dat zij de kinderen weer kunnen ophalen wanneer ze 

willen. In veel gevallen wordt dat vertrouwen beschaamd. Er zijn in het verleden 

kinderen zonder toestemming van de ouders naar het buitenland verdwenen voor  

adoptie. En het gebeurt nog steeds.  

Om bij te dragen aan de hereniging van deze ouders en hun kinderen is Stichting Plan 

Kiskeya opgericht op 1 mei 2018 te Brielle.  

Behalve de hereniging 

 Anno 2022 biedt de stichting ook interventie gericht op de  persoonlijke ontwikkeling 

(focus op identiteitsherstel) van geadopteerden in Nederland en België. Lobby richting 

de overheid is geen kernproces, maar behoort wel tot de activiteiten .    

 

2. Visie 

Het is een van de mensenrechten  om te weten wie je/ vader en moeder zijn. Dit 

betekent voor geadopteerden dat zij het recht hebben om hun familieleden te 

traceren.  

Voor ouders die hun kind hebben afgestaan ter adoptie en voor ouders van wie het 

kind zonder medeweten en toestemming geadopteerd zijn moet het eveneens mogelijk 

zijn hun kind te traceren.  

 

3. Missie 

Het herenigen van familieleden afkomstig uit Haïti op basis van DNA 

verwantschapsonderzoek. Het versterken van de gezinnen in algemene zin. Onder 

hereniging wordt verstaan: het vaststellen  van biologische familierelaties en in contact 

brengen met elkaar.   

 

4. Doelstelling 

De statutaire doelstelling luidt: De stichting heeft als doel  

a. het ontwikkelen van activiteiten ter bevordering van de belangen van 

interlandelijk geadopteerden uit Haïti en hun biologische familie op Haïti.   

b. het verrichten van alle verdere handelingen , die met het vorenstaande in de 

ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.  
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De stichting tracht haar doel onder meer  te verwezenlijken door:  

- Het ontplooien van activiteiten waarmee ondersteuning wordt geboden voor 

interlandelijk geadopteerden uit Haïti die zoeken naar afkomst ; 

- Het ontplooien van activiteiten waarmee ondersteuning wordt geboden aan 

biologische familie van geadopteerden op Haït i; 

- Het ontplooien van activiteiten gericht op individuele zoektochten, inclusief de 

toepassing van DNA-technieken; 

- Het leveren van informatie en support aan geado pteerden en hun familie  hier 

of op Haïti;  

- Het creëren van meer algemene bewustwording  omtrent adoptie en de 

gevolgen daarvan; en 

- Samenwerking met andere, al dan niet zelf op te richten, organisaties die onze 

doelen ondersteunen.  

 

5. Strategie 

Omdat DNA de enige manier is om zekerheid te krijgen over verwantschap nemen we 

DNA testen af bij mensen in Haïti die hun familielid zoeken. Personen in Nederland die 

hun familie in Haïti zoeken nemen eveneens hun DNA af. Het DNA van beide partijen 

wordt geanalyseerd door de Amerikaanse organisatie Family Tree DNA. De verzameling 

van gegevens uit de databank van deze organisatie geven inzicht of er sprake is van 

verwantschap, en in welke lijn. Omdat de familieleden in Haïti doorgaans geen DNA 

test of zoektocht kunnen financieren, zoekt Plan Kiskeya hier financiering voor uit 

bronnen zoals subsidies en donaties. Personen in Nederland worden geacht zelf hun 

DNA test te financieren en indien mogelijk ook één of meerdere testen te financieren 

voor mensen in Haïti.  

Activiteiten om de doelstelling te bereiken:  

- Identificatie van families op Haïti  en afnemen van DNA 

- Lokale partner netwerkontwikkeling  

- Lobby activiteiten richting Nederlandse Ministeries  BuZa en Justitie & Veiligheid 

& behartiging van belangen van interlandelijk geadopteerden uit Haïti  

- Bewustwording van geadopteerden m.b.t. adoptie en de gevolgen daarvan 

- Oprichting van Plan Kiskeya in andere West-Europese landen ter 

vertegenwoordiging en belangenbehartiging van geadopteerden  

- Kennis opbouw DNA analyses / interpretatie van analyses  

- Uitgebreide profielendatabase op de website  
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6. Beleidsdoelen 

a. Werven van gelden ter bekostiging van:  

- Versterken gezinssituaties  

- DNA testen voor personen in Haïti die hun familielid zoeken  

- Kosten die de lokale vertegenwoordiger in Haïti maakt (organisatie van 

bijeenkomsten voor de doelgroep, advertentiekosten, telefoon, vervoer)  

- Reiskosten voor een periodiek bezoek aan Haïti  

- Coaching en training door AFC Nederland ten behoeve van Haïtiaanse 

geadopteerden in Nederland en België  

b. Promoten van Plan Kiskeya in Nederland, Haïti en wereldwijd om de doelgroepen te 

bereiken en bewustwording te creëren onder verantwoordelijke en betrokken partijen 

in het adoptieproces.  

c. Ondersteunen / uitbreiden van zusterorganisaties wereldwijd die hetzelfde doel 

beogen. 

 

7. Financiën 

De stichting verkrijgt inkomsten uit donaties, bijdragen van vermogensfondsen, 

overheidssubsidies en sponsoring.  

De jaarlijkse begroting bedraagt circa € 30.000.  

- Faciliteren van series van coachingsessies door AFC Nederland, ter 

bewustwording en persoonlijke ontwikkeling van geadopteerden 

- Organiseren van bijeenkomsten t.b.v. geadopteerden uit Nederland en België   

- Activiteiten in Haïti  

 

8. Organisatie 

Stichting Plan Kiskeya is een organisatie die grotendeels vertegenwoordigd wordt door 

Haïtiaans geadopteerden. De stichting werkt met vrijwilligers die zich inzetten voor 

het organiseren van activiteiten en bijeenkomsten, maar ook voor communicatie 

(social media) en belangenbehartiging van de achterban (geadopteerden) en overige 

taken. 
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9. Bestuur 

 

Het bestuur in Nederland bestaat uit  

 

dhr. Judy Aubrain    Voorzitter   

mevr. Mijke van Os    Secretaris en penningmeester  

dhr. George Schuddebeurs   Algemeen bestuurslid  

 

Het bestuur vergadert minimaal 6 keer per jaar, zoveel mogelijk online.  

De bestuursleden kunnen aanspraak maken op vacatiegeld. De hoogte hiervan wordt 

jaarlijks vastgesteld. Daarnaast kunnen bestuursleden en vrijwilligers gebruik maken 

van een onkostenvergoeding. 

 

Vastgesteld te Gorssel, 14 september 2022 

 

Judy Aubrain 

 

 

Mijke van Os 

 

 

George Schuddebeurs 


