De buitenlandse adoptiediensten
Ray of Hope
Het Kleine Mirakel
FIAC-Horizon
ism

Bestemd voor
Alle wachtende kandidaat-adoptiegezinnen met een
overeenkomst bij één van de 3 buitenlandse adoptiediensten
Alle gezinnen die reeds een adoptiekind in hun gezin mochten
verwelkomen
De avonden zijn geschikt en opengesteld voor adoptiejongeren
(+12 jaar)

Sprekers
Medewerkers van het ‘Road to Roots’ project
Ann Loos & Katja Verbeek

Datum en locatie
presenteren
2 gemeenschappelijke vormingsavonden
telkens rond het thema:

Roots en het zoeken naar…
“VAN WANDELWEG TOT SUPERHIGHWAY”

Donderdag 14 maart 2013
Aanvang: 19.00 uur
Locatie: Het Wijnhuis, Stationsstraat 56, 2440 Geel
Capaciteit: 100 plaatsen

Donderdag 4 april 2013
Aanvang: 19.00 uur
Locatie: De Torenzaal, Torenstraat 1, 9160 Lokeren
Capaciteit: 160 plaatsen

Inschrijving:
Inschrijven is vereist en kan voor één van beide avonden
via mail of telefoon naar ‘Road to Roots’.

info@roadtoroots.be of 014/49 00 13

met de vermelding van uw naam + naam partner, de locatie
van uw keuze en het aantal deelnemers

De inschrijving is in orde na overschrijving van 5€ per
deelnemer op het rekeningnummer: 979-5268515-62 met als
mededeling ‘vorming RTR’

De plaatsen zijn beperkt, dus tijdig inschrijven is de
boodschap! Bij een grote opkomst zal de vormingsavond
herhaald worden op een later tijdstip. Nieuws hierover
kan u volgen via de websites van de diensten.

Van harte welkom!

Wat is ‘Road to Roots’?
Steeds vaker vinden jong-volwassen geadopteerden (en/of hun
adoptieouders) de weg naar ‘Road to Roots’ met vragen rond hun
adoptie, afkomst, achtergrond, roots …
In sommige gevallen leidt dit tot een rootsreis naar het
geboorteland van de geadopteerde oftewel een ‘Homeland Visit’.
Via het ‘Road to Roots’ project probeert FIAC hen bij te staan
in hun persoonlijke zoektocht naar roots. Wij bieden
begeleiding, omkadering en registratie van rootsvragen van
jongeren en jong-volwassenen die interlandelijk werden
geadopteerd.

Wat doet ‘Road to Roots’?

engagement opnemen ten aanzien van alle betrokken
partijen; geadopteerde (jong)volwassenen, adoptieouders,
afstandsouders, adoptiesector in eigen land en in de
herkomstlanden conform de visie van de adoptiedienst aangaande
roots.

Doorverwijzen naar andere actoren in binnen- en buitenland

Samenwerkingsverbanden opzetten met
bestaande/gelijkaardige initiatieven

Ervaringen delen met andere geadopteerden/adoptiesector

aanspreekpunt zijn voor geadopteerde (jong)volwassenen (en
hun adoptieouders) met roots-en/of vragen

een luisterend oor en begeleiding aanbieden bij dit (vaak
emotionele) zoekproces

inventariseren van contacten in verschillende herkomstlanden
die van dienst kunnen zijn bij zoekvragen

Tel 0032 (0)14 49 00 13
info@roadtoroots.be
www.fiac-vzw.be

