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cêr Casey uit lerland

is de oprichtster

vên het K nesiology College of lrêlandZe is aijaren actief in de kinesiologie en
de spilvan de Toegepaste Klnesio og e
in eriand. Zê heeft veel kennÈ van
zaken en de lêrse humor is haar niet

cer casey heeft een onderzoek
gedaan onder geadopteerden onr
gemeenschappelijke overtuieingên
inzichtelijk te krijgen. De essentie
van de lezlng richtte zlch op de
constatering dat geadopteerden zich
enorm aanpassen ln hun rol binnen de
familie en de mêatschappij waar ze na
adophe dêelvan uitínaken. Ze willen
iedereên graag een plezier doen om
nlet afgewezen te worden.
Ger ls zelf geadopteerd en haar
lezing sprak mii als moeder van twee

geadopteerde dochters bijzonder a. n.
k herkende veel in wat ze verteldej
eigenLijk alles.

Het leuke uit haar onderzoek is
dat er vee gemeenschappeliike

herkenningspunten zil n onder
geadopteerden.
ln lerland, waar Ger geboren en
getogen is, wordt behoudender
aangekeken tegên adoptie dan
bijvoorbee d in Nedênand. De
algemene houding in ler and op dit
moment is te verge ijken met die van
Neder!and 40 jaar geleden. lerland kent
ten gevolge van de armoede die daar
heerst veel meer lerse adoptiekinderen
(babyt) dan in Nederland. ln Nederland
worden veel meer buiten andse
kinderen geadopteerd en nauwe ijks
Nêderlandse. Doordat in Nedeíand
opênlijker over adoptie gesproken
wordt zijn er weer andere problemên
bijgekomên.
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Bijvrouwen die na de geboorte van

een eigen kind moeite hebben nret
de bloedband van het geadopteerde
klnd.
Deze lijst kan nog veel verdêr worden
êangevuld. Hei blijkt dat de meesien
worste en Ínet het rnissen van een
'puzzelstukle'in hun systeem en met

devraag'wie heeft mijop dê were d
gezet?'.
lk constateerde uit eigen ervaÍlng
dat het daarom heel erg belangrijk is
bij adoptie zoveel mogelijk gegeven!
meteen alte vergarên en te bewaren
voor het klnd. Nêmên, plaaisen,
omstandieheden. Alles is be angrljk onr
dit later aan het klnd re vetellen en
het dLridelijk tê Ínaken uit we ke cultuur
het komt. Hêt gêat om het accepteren
dat die cultuur in de genen zit en ?ich

Door middelvan Touch for Health of

klneslologie kun je veel problêmen
Ger heeft uit eigen êrvarlng de
geslotenheid over adoptie in leÍ and
meegemaakt. Dit zelfde speelt ook in
Ênge and. Adophe ouders ontkennen
dai er een probleem is. Het motio in
die sltuaties is: "wees maar dankbaar,
je hebt het goed".

aanpakken en oplossen. Te denken
valt êan: de ze fwaardering vergroten,
het doorbreken van gedragspatronen,
verandering van attitude waardoor
het geadopteerde kind zich kan
ontwikkêlen tot een stabiele
volwassêne en zich daardoor beter
staande kan houden in het leven.

Datjulst de groep van adoptiekinderen
heel erg zit met identiteitsproblemen

wordt niet zo erkend. Ger noemde
de vo gende probleÍnen die veel voor
schijnen te komen:
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Te bezitteriC zljn.

.

BehoeftiC zijn uit anCst dat Íren
a een gelaten wordt.
Te veel aanpassen.
Een gevoel van ver ies van identiteitHet gêvoel hebben geen wortels te
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Een laatste krachtige uitdrukking van
Ger, gebaseerd op het gegevên dai

nee zeggen voor vele geadopteêrden
moel llk is:
"No, rather not. Nee, iev€r niet." Dan
geen excuus invu len Íraar kÍêchtig
en vriendelijk nee zeggen.le blijft dan
bijjeze f en hoef dan niet iederêen te
plezieren.
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