real life

You are

special
Vriendschap ontstaat soms op de gekste plekken,
weten Joëlle (18), Nina (20) en Fabiënne (20).

“Ik zou
Kelly best
als oudere
zus willen”

Joëlle (18) en Kelly (20) zijn donorkinderen.
Dat betekent dat ze zijn verwekt met
behulp van een spermadonor. Ze hebben
beiden een donorvader en vonden elkaar
via Stichting Donorkind.
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“IK BEN VERWEKT DOOR EEN
ZOGENAAMDE B-DONOR. Dat
houdt in dat je het recht hebt om
op je zestiende je donorvader te
ontmoeten, als je dat wilt natuurlijk.
Kelly is verwekt door een A-donor
en dat betekent dat haar donorvader in principe anoniem wil blijven.
Ik heb altijd het idee gehad dat
andere mensen me niet begrepen,
omdat ik zo vastbesloten was mijn
donorvader te ontmoeten. Totdat ik
Kelly leerde kennen.”

One big family
“Twee jaar geleden heb ik me
aangemeld bij een besloten
Facebookgroep voor donorkinderen.
Hier kun je je ervaringen delen
en ook vragen stellen. Kelly en ik

Joëlle

reageerden best vaak op elkaars
reacties in de groep. Uiteindelijk zijn
we een privéchat gestart. Het was
zo fijn om met iemand te praten
die in hetzelfde schuitje zit als jij.
Mensen in mijn omgeving begrepen me niet altijd, maar Kelly wel.
Samen steunden we elkaar in het
zoeken naar onze vaders. Toen ik
zestien werd, mocht ik hem eindelijk
ontmoeten. Elk detail vertelde ik
aan Kelly. Hoe zenuwachtig ik was,
wat ik ervan verwachtte en dat
ik erachter kwam dat ik minstens
32 broers en zussen heb van mijn
donorvader. De ontmoeting was
heel fijn en werd geregeld door één
van de begeleiders van Stichting
Fiom. We hadden eerst samen een
kort gesprek, waarna mijn zusje en
moeders aanschoven. Sindsdien
hebben we contact en hebben we
laatst zelfs een barbecue gehad
met de broers en zussen die ik nu
ken en alle ouders daarvan. Vier van
mijn halfbroers ken ik nu en stiekem
ben ik ook nog heel nieuwsgierig
naar de rest.”

En nu in real life
“Helaas heb ik Kelly nog nooit in
het echt gezien, omdat ze aan de
andere kant van het land woont. Ik
vind dat superjammer. We chatten
wel vaak, maar dat is toch niet
hetzelfde. Ik weet ook zeker dat als
we elkaar in het echt zien, het niet
anders is dan online. Kelly geeft me
niet alleen steun in mijn leven als
donorkind maar ook daarbuiten. We
praten heel veel over onze relaties,
ervaringen en andere dingen. Ik vind
het soms moeilijk om face to face
contact te leggen en dan is Kelly
er, bij wie ik me wel heel erg op me

gemak voel. Als ik
haar mening vraag
over iets, komt die
negen van de tien
keer overeen met wat
ik zelf denk. Ik ben de
oudste zus van mijn
groep broers en zussen. Stiekem hoopte ik soms op
een oudere zus die mij advies kon
geven.Gelukkig heb ik nu Kelly d
aarvoor en haar zou ik best als mijn
oudere zus willen. ”

Kelly

Toekomstplannen
“Kelly en ik hebben plannen om een
YouTube-kanaal op te richten. We
willen mensen laten zien hoe het
leven eruitziet als donorkind. Ik heb
bijvoorbeeld een heel goede relatie
met mijn vader nu, maar Kelly heeft
twee zussen die geen contact met
haar willen. Ik ben ook druk bezig
met mijn blog en Instagram, waar
ik mijn verhaal deel. Zo probeer ik

“Het is zo fijn
om met iemand
te praten die
je begrijpt ”
ouders, donorkinderen en donoren te
helpen en te adviseren tijdens
hun zoektocht. Dit alles heeft mij
heel veel goeds gebracht: ik heb
een goede vriendin gevonden,
lotgenoten, een hele hoop broers
en zussen én een mooi doel.”

Joelledeboer.wixsite.com
my.donor.siblings.journey
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