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Inleiding  
In Nederland zijn 6000+ Chinees geadopteerden. De grootste groep als het 
gaat om interlandelijke adopties in Nederland.  Voor deze groep is weinig tot 
geen nazorg geboden, terwijl zij daar ogenschijnlijk veel behoefte 
aan hebben.  Het aanbod wat aanwezig was, was minimaal en niet toereikend 
voor de vragen en problemen die bij Chinees geadopteerden voortkwamen.  
 
Adopties uit China zijn nog niet voorbij. Om deze reden is het essentieel om 
Chinees geadopteerden (de huidige en de aanstaande) goed te bedienen met 
een betrouwbaar platform.    
 

1. Termijn van het beleidsplan  
Dit beleidsplan is geschreven op basis van 1 jaar. Hierna wordt het beleidsplan 
herschreven en aangescherpt met doelstellingen voor een volgend jaar. 
  

2. Missie, visie en kernwaarden  
In Nederland zijn tot nu toe geen voorzieningen om Chinees geadopteerden 
bijvoorbeeld rond hun 16e of 18e jaar te benaderen en te vragen hoe het met hen 
gaat. Stichting Adoptiepedia wil hierin verandering brengen, in samenwerking 
met de Nederlandse overheid. Hoe gaan we de Chinees geadopteerden samen 
het best bedienen? Hoe ondersteunen wij hen maximaal bij goede verwerking 
van een ingrijpende situatie? En hoe pakken wij vanaf nu wél de nazorg, de 
toenadering en de gewortelde drang om bijvoorbeeld ouders te zoeken aan?    
 

2.1 Missie    
Stichting Adoptiepedia is de plek voor Chinees en Taiwanees geadopteerden 
om informatie gerelateerd aan adoptie te vinden en organiseert activiteiten 
voor Chinees en Taiwanees geadopteerden. De website dient als plek om 
Chinees en Taiwanees geadopteerden betrouwbaar en overzichtelijk 
informatie aan te bieden. Daarnaast organiseert Adoptiepedia activiteiten die 
variëren van dumplingdagen tot praatgroepen.  Adoptiepedia een 
belangenorganisatie, een plek waar Chinees en Taiwanees geadopteerden 
zich begrepen kunnen voelen en waar ze antwoorden kunnen vinden op hun 
prangende vragen. 
  

2.2 Visie   
Stichting Adoptiepedia streeft naar optimale informatievoorziening voor alle 
Chinees en Taiwanees geadopteerden in Nederland. Adoptiepedia biedt 
informatie voor Chinees en Taiwanees geadopteerden aan met betrekking tot 
de volgende onderwerpen: racisme, mentale gezondheid, identiteit- en 
rootsvragen. Daarnaast is Adoptiepedia de stem voor Chinees en Taiwanees 
geadopteerden in Nederland en representeert de stichting de Chinees en 
Taiwanees geadopteerden gemeenschap. Overheid en (belangen)organisaties 
vinden bij Adoptiepedia een aanspreekpunt en hulp voor onderzoek of andere 
adoptie gerelateerde projecten.  
 

2.3 Kernwaarden    
Stichting Adoptiepedia staat voor    

▪ Verbinding   
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▪ Acceptatie  
▪ (H)erkenning  

3. Doelstellingen en projecten 
 

3.1 Statutair doel  
Aanspreekpunt zijn voor Chinees geadopteerden en de Nederlandse overheid 
en tevens als pionier samenwerken met belangenorganisaties in Nederland 
*en buitenland* op het gebied van adoptie.  
  

3.2 Doelstellingen 
Stichting Adoptiepedia maakt zich hard voor deze drie doelen:     
1. Als belangenorganisatie fungeren voor Chinees geadopteerden in 

Nederland. Adoptiepedia luistert naar de belangen van 
Chinees geadopteerden en zal een stem zijn voor de 
Chinees geadopteerden naar media, overheid en andere instanties.      

2. Meer bekendheid, bewustzijn en acceptatie creëren over Chinese adoptie. 
Onder zowel de Chinees geadopteerden zelf, als binnen de samenleving.     

3. Het aanbieden van betrouwbare informatie op één overzichtelijke plek 
over zaken gerelateerd aan Chinese adoptie.   

  

3.3 Projecten 
 

3.3.1 Projecten 2020   
 
Project Instagram:   
Een project waarbij Chinees geadopteerden tegemoet worden gekomen als 
het gaat om de behoefte aan meer verbinding. Op de Instagrampagina wordt 
op een laagdrempelige manier informatie verstrekt over China. Verder dient 
de Instagrampagina als prettig en veilig platform voor 
Chinees geadopteerden om ervaringsverhalen te delen of te lezen.    
    
De informatie, die wordt gedeeld, is onderverdeeld in vijf thema’s:     

• Roots    
• China (Informatie over de Chinese cultuur en samenleving, maar ook 

over ontwikkelingen en nieuwtjes over China)    
• Mentale gezondheid    
• Racisme    
• Identiteit    

   
Professionaliseren van belangenorganisatie:   
Een website waarop Chinees geadopteerden betrouwbare informatie kunnen 
vinden over China. Bovendien biedt Stichting Adoptiepedia ondersteuning in 
de verwerking van ieders eigen adoptieproces. Denk aan de zoektocht naar 
eigen identiteit, de zoektocht naar biologische familie of naar mentale 
gezondheidsondersteuning.    
     
Project Dumplingdag:   
Een project waarbij er maandelijkse bijeenkomsten zijn voor Chinees 
geadopteerden. De Dumpling dag wordt iedere maand georganiseerd 
door Adoptiepedia om Chinees en Taiwanees geadopteerde jongeren bij 



 

 
5 

elkaar te brengen. In een klein gezelschap worden er Chinese dumplings (jiăozi 
交子) gevouwen en opgegeten. De Dumpling dag dient als een laagdrempelige 
manier om sociale contacten op te doen en (h)erkenning en acceptatie rondom 
het adoptieproces te bevorderen.     
     
Project Buddytraject:    
Een project waarbij Chinees geadopteerden een WhatsAppje kunnen sturen 
via Simone (06 82 71 78 86) met vragen gerelateerd aan adoptie. Er zijn 
Buddycoaches onder leiding van manager Simone Sommers en Buddycoaches 
in opleiding.    
 
3.3.2 Projecten 2021  
 
Project Racisme educatie:   
Racisme, er zijn al vele stukken over geschreven. Veel organisaties pakken een 
deel aan. Echter, er is nog geen plek of organisatie geweest die zich specifiek 
inzet voor racisme onder Chinees geadopteerden.    
    
Project Nazorg:    
Een project waarbij officiële opgeleide Chinees geadopteerden in gesprek 
gaan met Chinees geadopteerden over de thema’s: Roots, Racisme, Mentale 
gezondheid, Identiteit en/of China.    
 
Kijk voor verdere projecten op de website. 
  

4. Organisatie, bestuur, directie en team 
Stichting Adoptiepedia bestaat nu ruim een half jaar. Het is een Stichting die 
zich hard maakt voor Chinees geadopteerden in Nederland.   
  

4.1 De organisatie 
Stichting Adoptiepedia heeft een ruim netwerk van 100+ Chinees 
geadopteerden in Nederland. In dit netwerk van wordt veel gesproken over 
behoeften. Er is een groot gemis ervaren in nazorg, rolmodellen en 
ondersteuning voor Chinees geadopteerden. Onder een groot aantal Chinees 
heerst bij (ernstige) psychische problematiek, wat zich soms ook manifesteert in 
fysieke klachten.   
 
Oprichters  
• Nikwi Hoogland (initiatiefneemster) 
• Simone Sommers  
• Hong-Lin Stoffels 

 
Adres 

Stichting Adoptiepedia 
Overmeerseweg 3 
1394 BC Nederhorst den Berg 
 
Contact 
info@adoptiepedia.nl 
06 82 83 73 49 
 

mailto:info@adoptiepedia.nl
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Overig 
KvK: 80071023 
Bank: ING bank 
IBAN: NL31 INGB 0009 2368 69 
RSIN: 861545941  
adoptiepedia.nl  
 

 

4.2 Het bestuur  
Stichting Adoptiepedia heeft een bestuur dat is (eind)verantwoordelijk voor het 
beleid en bestuur van de stichting.  
 
Stichting Adoptiepedia heeft een bestuur ten minste 3 bestuurders. Op dit 
moment vervult elk bestuurslid een andere functie. Echter de functie van 
secretaris en penningmeester kunnen door één persoon worden vervuld.  
 
Het bestuur kan nieuwe bestuursleden aannemen en schorsen. De stichting 
heeft een voorkeur om te allen tijde een bestuur te hebben met een oneven 
aantal bestuurders om eventuele patstellingen te voorkomen.  
 
Elk bestuurslid wordt voor vier jaar benoemd en kan door het gehele bestuur 
onmiddellijk en onbeperkt hernoemd worden. 
 
Activiteiten bestuur 
• Minimaal twee maal per jaar samen komen voor een bestuursvergadering, 

hiervan worden notulen opgemaakt. 
• Het selecteren van bestemmingsdoeleinden 
• Jaarlijks een begroting opstellen 
• Jaarlijks een jaarrekening vaststellen en goedkeuren 
• Beheren van gelden 
• Besteden van gelden en het creëren van voorzieningen 
 
Vergoedingen 
Het bestuur van de stichting ontvangt geen beloning voor hun 
werkzaamheden. Wel hebben zij recht op vergoedingen van de door hen in 
uitoefening van hun functie gemaakte kosten. 
 
De huidige bestuursleden zijn: 
 
Nikwi Hoogland 
Functie: Voorzitter  
Bestuurslid sinds: 20-08-2020 
 
Simone Sommers 
Functie: Secretaris 
Bestuurslid sinds: 20-08-2020 
 
Xintao Wijchers  
Functie: Penningmeester  
Bestuurslid sinds: 13-12-2020 
 
 

http://adoptiepedia.nl/
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4.3 Het team 
Stichting Adoptiepedia werkt met (Chinees) geadopteerde vrijwilligers die 
vanuit de missie en visie van de stichting handelt, om een bijdrage te leveren 
voor Chinees geadopteerden. 
 

De vrijwilligers worden begeleid en ondersteund door de directeur van de 
Stichting: Nikwi Hoogland en teamleider Simone Sommers. Simone Sommers zit 
op proces en ontwikkeling van de vrijwilligers. Vrijwilligers zijn mensen die 
uit zichzelf hun diensten aanbieden aan de stichting of mensen die de 
stichting zelf hebben benaderd.  
  
Als je als vaste vrijwilliger aan wordt genomen bij Stichting Adoptiepedia, krijg 
je een proefperiode van drie maanden. Na deze drie maanden wordt er een 
functioneringsgesprek met Nikwi Hoogland (eventueel met ondersteuning van 
Simone Sommers als Teamleider) georganiseerd. Er wordt dan gekeken naar 
het functioneren en voortzetten samen met de betreffende vrijwilliger.     
  
Als je als vaste vrijwilliger met stichting Adoptiepedia samen wil blijven werken, 
dan krijg je elk jaar een functioneringsgesprek. Daarnaast zijn 
er evaluatiegesprekken, deze vinden plaats wanneer er situaties optreden 
waarbij het teamlid minimaal presteert. Simone houdt elke week 
(korte) procesgesprekken met alle teamleden. Een evaluatiegesprek kan ook 
worden ingepland als er vanuit de procesgesprekken met Simone Sommers 
naar voren komt, dat er zaken niet goed of onvoldoende verlopen.    
  
Beloningsbeleid  
Er is geen beloningsbeleid. Enkel, wanneer mogelijk, vrijwilligersvergoedingen 
voor team en/of bestuur.   
 

5. Vermogen  
 

5.1 Werving van gelden 
De stichting zal op onderstaande manieren gelden werven. 
 
• Crowdfunding  
Om de opstartkosten te dekken van Stichting Adoptiepedia, houdt zij haar 
eerste crowdfunding op 11 december. De doelstelling van de 
eerste crowdfunding is 10.000 EUR. Mensen kunnen naar een 
speciale crowdfundpagina gaan om geld te doneren aan Stichting 
Adoptiepedia. Er is een verantwoording paraat waar de 10.000 EUR naartoe 
gaat, voor diegene die dat wenst.   
   
• Subsidies  
Stichting Adoptiepedia is bezig met het verkrijgen van een subsidie bij het 
Ministerie van Justitie en Veiligheid.  
   
• Donaties  
Wanneer Stichting Adoptiepedia een ANBI-status heeft verkregen, kan d.m.v. 
donaties geld worden ingezameld. Een vrijwilliger zal informatie voorzien aan 
geïnteresseerden, voor maandelijkse donaties.   
  
• Erfenissen  
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Wanneer Stichting Adoptiepedia een ANBI-status heeft verkregen, kunnen 
geïnteresseerden via de website zichzelf opgeven om Stichting Adoptiepedia 
in hun testament te laten zetten.   
 
 

5.2 Beheer en besteding van vermogen 
Het beheer van het vermogen van Stichting Adoptiepedia valt onder het 
voltallig bestuur. Wanneer er middels de bovengenoemde wervingskanalen 
vermogen binnenkomt in het komende jaar, zal dit uitgaan naar de 
bekostiging van de oprichting van de stichting, de belangenorganisatie 
professionaliseren, de website lanceren en het realiseren van de doelstellingen 
voor de jaren 2020 en 2021. 
 
Vooruitbetaalde zaken 
In 2020 zijn we kosten gemaakt ten behoeve van de oprichting en vormgeving 
van de stichting. Voorbeelden van deze kosten zijn kosten voor 
Dumplingdagen, notariële kosten, kosten voor het openen van een zakelijke 
rekening. Deze kosten zijn voorgeschoten door twee van de drie oprichters van 
de stichting, mevrouw N. Hoogland en mevrouw S. Sommers. De voorgeschoten 
kosten zijn nauwkeurig bijgehouden in de administratie van de stichting en 
worden terugbetaald uit verworven bedragen. 


