
 

 

Familie zoeken? 

Ben je op zoek naar familie (eerste en tweede graad)? 

Wil je hulp bij die zoektocht en dit delen met lotgenoten? 

Dan is de zoekersgroep van Fiom Amsterdam misschien iets voor jou! 

 

Waarom een gespreksgroep voor zoekers? 

In Nederland leven veel mensen die hun biologische moeder, vader, zussen of broers niet 

kennen. Als je bent grootgebracht zonder je biologische moeder en/of vader te kennen, 

komt er een moment dat je besluit om te gaan zoeken. Dit is vaak een spannend proces. 

Het nemen van dit besluit brengt veel vragen met zich mee. Hoe pak ik het aan, met wie 

bespreek ik het, wat betekent dit voor het contact met mijn naasten?  

 Het kan zijn dat je je afvraagt of er meer mensen zijn die iets dergelijks doormaken. 

Misschien merk je dat je het proces en de bijkomende gevoelens wil delen? 

In de groep is er aandacht voor het proces dat je doormaakt tijdens deze zoektocht en 

voor de invloed van het opgroeien zonder biologische vader en/of moeder of andere biologische familieleden. 

 

Fiom bemiddelt, ondersteunt en begeleidt bij het op gang brengen van de zoekactie, het leggen van contact en het 

vervolg hierop. In de groep wordt de voortgang besproken en de mogelijkheid geboden om ervaringen te delen en 

(h)erkenning te vinden bij andere zoekers. 

 

Voor wie? 

 De groep is bedoeld voor mensen vanaf 18 jaar die op zoek zijn naar hun biologische familieleden (eerste of 

tweede graad) in Nederland of in het buitenland. 

 

Werkwijze: 

De groep is een doorlopende groep, dat wil zeggen dat je op ieder moment kunt starten. 

Aan de groep kunnen 4 tot 10 mensen deelnemen. Per bijeenkomst wordt er een thema behandeld passend bij het 

proces. De groep wordt begeleid door 2 maatschappelijk werkers. Iedere deelnemer krijgt van tevoren een 

kennismakingsgesprek waarin informatie wordt gegeven over de groep en werkwijze. Ook bespreken we of de 

groep te bieden heeft wat jij wenst en verwacht. 

 

Waar en wanneer? 

Bij voldoende aanmeldingen gaat de groep begin oktober 2014 starten.  

Op donderdagavond van 19.00-21.00 uur, eens in de maand. Exacte startdatum volgt nog. De bijeenkomsten 

vinden plaats in Amsterdam west. 

 

Kosten: geen 

 

Aanmelding en informatie: 

Voor vragen of aanmelding kun je contact opnemen met Rosemarijn Klarenberg 06-33990473 of via 

r.klarenberg@altra.nl. 

 

mailto:r.klarenberg@altra.nl

