
Gelukkig Nieuwjaar!

vzw Donorfamilies wenst jullie

een gelukkig 2019!

Een jaar waarin jullie wensen

mogen uitkomen!

Tamara, Guy, Katrien,

Veerle, Sara, David

Terugblik op 2018

In het najaar van 2018 hebben we onze vijfde familiedag gehouden. Hoewel die



zondag één van de meest stormachtige dagen van het jaar was, hebben we de

warmte gevoeld van het samen zijn. Jong en oud, nat en droog, iedereen is

komen opdagen en samen hebben we er een gezellige namiddag van

gemaakt. 

In juni mochten we zes wensouders uit Nederland ontvangen. Zij wilden graag

eens samenzitten omdat er in Nederland momenteel geen oudervereniging

bestaat voor gezinnen gevormd dankzij donorgameten. Aangezien de

Nederlandse context anders is, zijn die gesprekken voor ons ook heel boeiend.

Ze geven ons meteen een bredere kijk op het gegeven van ouder-zijn.

Uiteraard hadden we ons ook ingeschreven voor de Warmste Week. Je kon

plaatjes aanvragen en er zijn zelfs kersenpitkussentjes verkocht door Tamara.

We wachten nog op de opbrengst van 2018, maar de Warmste Week van 2017

bracht ons €115 op. Bedankt hiervoor! Met die centjes wordt onze werking

verder ondersteund!

Het blijft een van onze belangrijkste doelstellingen om onze verhalen te delen

met mensen die minder vertrouwd zijn met gezinsvorming dankzij

donorconceptie, om zo het taboe te doorbreken. Daarom waren we ook dit jaar

weer aanwezig op een aantal events, waaronder bvb de lotgenotendag van de

Verdwaalde Ooievaar. We gaven ook een aantal lezingen, o.a. voor de

vroedvrouwen aan de hogeschool UCLL.

Heb jij ook nood aan

een gesprek? Dat kan!

We trachten doorheen

het jaar regelmatig een

activiteit te organiseren

waar je kan praten in

een informele en veilige

context.

Maar je kan ieder van

ons ook individueel



bereiken via onze Wie is

wie?-pagina.

Ook het boek "Anders en toch gewoon" van Astrid Indekeu kan je nog steeds

bestellen door te mailen naar boekbestelling@donorfamilies.be.

Vooruitkijken naar 2019

Voor 2019 hebben we weer een aantal activiteiten gepland.

In februari starten we het jaar met een aantal huiskamerbabbels op

verschillende plaatsen doorheen Vlaanderen. Concrete info volgt binnenkort!

In mei organiseren we weer een familiedag waar onze kinderen samen kunnen

ravotten en in oktober denken we aan een workshop voor (wens)ouders.

Hou dus zeker de webpagina en je mailbox in de gaten!

Vrijwilligerswerk

Vzw Donorfamilies, dat zijn jij en ik, wij allemaal samen. De vereniging wordt

gedragen door een paar enthousiaste, geëngageerde ouders, die deze

activiteiten organiseren omdat ze geloven dat het zinvol is. De vzw ontvangt op

dit moment geen subsidies van de overheid. Vandaar dat we voor deelname

aan de activiteiten altijd een kleine financiële bijdrage vragen. Zo delen we de

kosten en kunnen we dit werk hopelijk nog lang volhouden.

Want ja, wij geloven inderdaad dat dit werk zinvol is! Dat het een verschil maakt

voor wensouders in de donkerste momenten van hun traject om te weten dat ze

niet alleen zijn. Dat het nuttig is voor professionelen om eerlijke feedback te

krijgen van donorfamilies nadat ze hun ziekenhuis verlaten hebben. Dat het fijn

en boeiend zal zijn voor onze kinderen om over een paar jaar misschien met

elkaar te praten en te horen hoe andere kinderen ermee omgaan.

Heb je ook je redenen om te geloven dat dit werk zinvol is? Wil je ook helpen?



Dat kan! Iedereen die betrokken is bij donorfamilies en zin heeft om mee na te

denken over een aspect van onze werking of de handen uit de mouwen wil

steken op één van onze activiteiten is van harte welkom! Geef ons maar een

seintje op info@donorfamilies.be en we bekijken samen wat er mogelijk is.

Je kan ons ook financieel steunen door een gift te doen en te storten op

rekeningnummer BE18 3631 2677 1865. Elk klein beetje maakt voor ons een

verschil. Neem contact met ons op indien we de nodige documenten voor jou

en je boekhouding in orde moeten brengen.

Concrete oproep: locatie gezocht voor een fijne
familiedag!

Ken jij een plek waar kinderen van verschillende leeftijden buiten kunnen

spelen? Waar een lokaal is met voldoende rust en privacy voor ouders om

vrijuit te kunnen praten? Een speeltuin, een kinderboerderij, een speelbos of

iets anders? Liefst gratis of aan een democratische prijs. We mikken op 5 of 12

mei en we verwachten ongeveer 25 volwassenen en 25 kinderen. 

Heb jij een leuke tip voor ons? Super! Laat het ons zeker weten

op info@donorfamilies.be
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Ik ken een locatie!


