bereikbaarheid
De Osystraat is op een tiental minuten wandelen
van het Antwerpse Centraal Station, en op
5 minuten van de Franklin Rooseveltplaats waar
verscheidene bussen en trams stoppen.
Parkeergelegenheid is er weinig, maar er is een
parkeergarage gelegen onder de Franklin
Rooseveltplaats.
Gesprekken kunnen ook in jouw buurt.

ADOPTIEHUIS
Osystraat 39/0 2060 Antwerpen
info@adoptiehuis.be
0800 62 307
www.adoptiehuis.be

Twijfels of je jouw
kind na de bevalling
wil of kan houden?
Wij begeleiden jou
naar een keuze.

niet gepland,
toch zwanger,
en nu ... ?

Adoptie

Psychosociale
begeleiding

Je bent ongewenst zwanger en twijfelt of
je het kind zal houden.

Bij adoptie kies je er definitief voor om je
kind door andere ouders te laten opvoeden.

De begeleiding gebeurt met veel respect
voor jouw waarden en normen.

Weet dat je er zeker niet alleen voor staat!
Wij zijn er om naar jou te luisteren en
samen te bekijken wat de mogelijkheden
zijn.
Jouw noden en wat jij voor het kind wenst
staan hierbij op de eerste plaats.

Na de geboorte kan het kind naar een
opvanggezin of rechtstreeks naar de
adoptieouders.
Ondertussen heb jij nog enkele maanden tijd
om na te denken en eventueel te beslissen
om het kind toch te houden.

Misschien lukt het met hulp van familie of
hulpverleners wel om zelf in te staan voor
de opvoeding van je kind.

Wanneer de rechter de adoptie uitgesproken
heeft, ben jij niet meer de wettelijke ouder
en verlies je ook de rechten als ouder.

Je kan kiezen voor pleegzorg waarbij
andere ouders je kind (tijdelijk) opvangen.

Toch blijven er mogelijkheden bestaan om
de evolutie van je kind op te volgen. Wij
vinden openheid erg belangrijk bij adoptie.

Je kan ook tijdelijk in een tehuis voor
moeder en kind verblijven tot je klaar bent
om je eigen weg op te gaan.
Of je overweegt adoptie.

Ook het kind kan later met vragen over zijn
afkomst bij ons terecht. Als jullie het allebei
wensen en de geadopteerde volwassen is,
kunnen we naar contact toewerken.
Er wordt steeds rekening gehouden met het
privé leven van alle betrokkenen.

We nemen de tijd om alles te laten bezinken
zodat je een bewuste keuze kan maken.
We bespreken wat jij belangrijk vindt voor
je kind en houden daar in de mate van het
mogelijke rekening mee bij de keuze van de
adoptieouders.
Indien je dit wenst kan je de adoptieouders
ontmoeten.
De inhoud en het aantal gesprekken bepaal
je zelf in overleg met de begeleidster.
Enkel als jij dat wil kan ook de vader van het
kind of familieleden betrokken worden in de
gesprekken.
Ook na de adoptie kan je onbeperkt beroep
blijven doen op onze dienst.
Misschien heb je nog nood aan een luisterend oor, wil je informatie inwinnen of foto's
bekijken van het kind.
Verder bieden we ook praktische en
administratieve ondersteuning en zoeken we
mee medische ondersteuning indien nodig.
Onze dienstverlening is kosteloos.

