
ACTIVITEITENVERSLAG 2019 

Familiehereniging: 

Januari 2019 
Plan Angel heeft een informatiebijeenkomst georganiseerd voor biologische families in 
Colombia. 
 
Er is ook een werkoverleg voor vrijwilligers geweest 
 
Mei 2019 
Plan Angel is naar Colombia afgereisd om informatie bijeenkomsten te organiseren  voor 
Colombiaanse biologische families. Dit met hulp van 3 Nederlandse vrijwilligers en twee 
lokale vrijwilligers. In totaal zijn er 6 steden bezocht binnen 2 maanden en de opkomst was 
hoog, omdat er in totaal 150 families hierop zijn afgekomen.   
 
Ook is er actief lokaal gezocht naar familieleden in Colombia in opdracht van Colombiaanse 

geadopteerde en zijn er in totaal  48 zaken opgelost. 

September 2019 
Plan Angel heeft haar eerste rootsreis gemaakt voor een geadopteerde. De reis was 
bedoeld om familie op te sporen met succes.  
 
Er is een informatiebijeenkomst georganiseerd voor biologische families in Colombia. 

Oktober 2019 
Rootreis georganiseerd voor een Colombiaanse biologische moeder die haar zoon kwam 
opzoeken in Nederland. 
 
December 2019 
Er is een informatiebijeenkomst geweest voor biologische families in Colombia. 
 

Activiteiten & Charity: 

Februari 2019 
Er is voor de geadopteerden twee keer een spirituele workshop georganiseerd geweest. 
 
Maart 2019 
Werkoverleg voor vrijwilligers 
 
Er is voor de geadopteerden een spirituele workshop georganiseerd geweest. 
Plan Angel heeft meegedaan aan NL-doet; een landelijke vrijwilligers dag. 

April 2019 
Er is een charity event geweest in de vorm van een Colombiaanse filmavond. 
 
Werkoverleg voor de vrijwilligers 
 
Juli 2019 
Werkoverleg voor de vrijwilligers 
 
November 2019  
Werkoverleg charity evenement 
 
December 2019 
Werkoverleg charity evenement 



 

Bewustwording: 

Januari 2019 
Plan Angel heeft een presentatie mogen geven bij een evenement voor Colombiaanse 
geadopteerden in Leeuwarden. 
 
Februari 2019 
Is Plan Angel afgereisd naar het Europees Parlement om een aantal MP leden te ontmoeten 
met als doel te informeren en bewustwording te creëren over de schrijnende verhalen van 
de biologische families. 
 
Maart 2019  
Plan Angel is naar Houston af gereisd om het jaarlijkse conferentie bij te wonen van Family 
Tree DNA om kennis op te doen en te netwerken. Maar ook om Plan Angel te introduceren 
in de genealogie gemeenschap.  
 
Plan Angel is op bezoek geweest bij de Colombiaanse Consulaat in Amsterdam. 

Maart 2019  
Plan Angel had een afspraak met het Colombiaans consulaat in Houston Ons doel was te 
informeren en bewustwording te creëren over de schrijnende verhalen van de biologische 
families. 
 
Juni 2019 
Interview bij Cafe Weltschmerz  
 
Mei 2019 
Tijdens haar verblijf in Bogota zijn ze naar de “Fiscalia” gegaan.  Dit kan je vergelijken met 
het openbaar ministerie in Nederland. Ons doel was te informeren en bewustwording te 
creëren over de schrijnende verhalen van de biologische families.  
 
10 juni 2019 
Het NOS journaal is met Plan Angel afgereisd naar Colombia met als doel was te informeren 
en bewustwording te creëren over de schrijnende verhalen van de biologische families.  
 
Oktober 2019  
Plan Angel heeft haar activiteiten uitgebreid  naar België door zich officieel in te schrijven als 
Plan Angel Belgium. Om de discussie opgang te krijgen op internationaal niveau dient Plan 
Angel actief in te zetten en registreert te staan in de landen waar de kinderen naar toe zijn 
geadopteerd.  
 
Er is een ontmoeting geweest tussen een Colombiaanse biologische moeder en de 
Colombiaanse Consul in Amsterdam om haar verhaal te delen. 
In december 2019 

Er is een bedrag van 1.2 miljoen beschikbaar gesteld voor belangenorganisaties. Plan Angel 

heeft hier net als andere belangenorganisaties, Shapla & Mijn Roots, jarenlang voor 

gestreden. 

Familiebehoud 

Februari 2019 
De eerste stappen zijn gemaakt voor het uitvoeren van een safe house project voor 
alleenstaande Colombiaanse moeders met als doel dat deze moeders de kans krijgen voor 
hun kinderen te zorgen. 


