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Een centrale plek voor informatie over roots zoeken voor 

Chinees geadopteerden 

“Je wil zoeken naar je biologische ouders? Dat is zoeken naar een speld in een hooiberg!” Dit is iets 

wat geadopteerden regelmatig horen als het gaat over hun zoektocht. Stichting Adoptiepedia brengt 

hier verandering in met het Adoptiepedia Symposium ‘Roots zoeken’ voor Chinees geadopteerden. 

Op het symposium zal er gezorgd worden voor verbinding, (h)erkenning en acceptatie van de Chinees 

geadopteerden in Nederland en België. Want ook voor de ruim 8.000 Chinees geadopteerden in 

Nederland en België zijn er manieren om meer informatie te achterhalen.  

Op zaterdag 7 mei 2022 vindt het symposium plaats wat Stichting Adoptiepedia organiseert op het 

Breepark in Breda. Op het symposium worden er verschillende onderwerpen behandeld die te 

maken hebben met het zoeken naar de roots van de geadopteerden. Het programma is ruim 

ingevuld en bevat onder andere praktische adviezen over efficiënt zoeken, mentale ondersteuning 

voor, tijdens en na het zoeken en ervaringen van mede-geadopteerden (die zoeken, hebben 

gevonden en niet willen zoeken). Op die manier streeft de stichting naar het schetsen van een 

compleet beeld van het roots zoeken en bieden zij een centrale plek aan voor de geadopteerden in 

Nederland en België.  

Op het symposium verwelkomt Adoptiepedia Nederlandse organisaties en experts, maar ook 

internationale sprekers zoals Brian Stuy (bekend van DNA Connect en Research China). Het volledige 

programma wordt in de aanloop naar het symposium bekend gemaakt. Houd hiervoor de sociale 

media kanalen in de gaten. 

Stichting Adoptiepedia maakt zich sinds 2019 hard voor de belangen van alle Chinees en Taiwanees 

geadopteerden in Nederland en België. Met verschillende activiteiten, projecten en bereik via 

sociale mediakanalen biedt Adoptiepedia ondersteuning aan. Samen zoeken ze (h)erkenning, 

verbinding en acceptatie. Het overgrote deel van de geadopteerden loopt tegen moeilijkheden aan, 

omdat er vragen onbeantwoord blijven. De beschikbare informatie is regelmatig nihil of versnipperd. 

Projectcoördinator Ming Xia Overbeek geeft hierover het volgende aan: “Het is prachtig om de 

verschillende verhalen en mogelijkheden te verzamelen voor geadopteerden. Ik kan niet wachten 

tot het samenkomt op het symposium. Ik merk dat het voor sommige geadopteerden zo belangrijk is 

om antwoorden op hun vragen te krijgen, hopelijk zetten we met het symposium de eerste stapjes 

richting die antwoorden!”  

 

Het symposium wordt medegefinancierd door het European Solidarity Corps van de Europese Unie. 

Zie www.adoptiepedia.nl/symposium voor meer informatie en de kaartverkoop. 
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