
Pop-up Museum of Adoption 2019

- 18 t/m 31 mei - Atrium City Hall, Den Haag - 


Persbericht


Ter gelegenheid van het 26ste jubileum van het Haags Adoptieverdrag opent op 18 mei het  
Pop-up Museum of Adoption haar deuren. In dit tijdelijke museum, gevestigd in het Atrium van het gemeentehuis Den 
Haag zijn er meerdere exposities te bewonderen.  

De geadopteerde fotograaf Jennifer Dallman uit Keulen geeft met haar internationale tentoonstelling ‘No Mother No 
Child’ een gezicht aan de Colombiaanse moeders die hun kind ter adoptie hebben afgestaan. 

Ton Hendriks exposeert in de Pop Up Museum of Adoption met portretten van volwassen geadopteerden onder de titel 
‘Gekleurde Identiteit’. Voor dit project fotografeerde hij veertig geadopteerden en schreef hun verhalen op. Dit 
resulteerde in het boek 'Gekleurde Identiteit’. 

Stichting Adoptie Nazorg i.s.m. Ambaum BrandMakers presenteren '60 jaar adoptie(wet) in Nederland' die overzicht aan 
beelden tonen en verhalen van (inter)nationale geadopteerden, geboorteouders en adoptieouders.  

Ook wordt er op de dag van de opening het startsein gegeven voor ‘Kom uit de adoptiekast’ = #AdoptionStories. Een 
project waar elke dag, voor 366 dagen lang geadopteerden worden geïnterviewd over hun ervaring en gedachten. 
Nederland telt 58.000 geadopteerden uit 60 ± verschillende geboortelanden. Al deze #AdoptionStories zullen worden 
gebundeld en op de ‘Dag van de geadopteerden’, 29 mei 2020 gepresenteerd. Zodat belangstellende de ervaringen 
kunnen lezen om zo te weten te komen hoe het is om geadopteerd te zijn. 

Van 18 t/m 31 mei is het Pop-Up Museum of Adoption aanwezig in het Atrium Den Haag. Dit tijdelijke museum is een 
initiatief van de uit Colombia geadopteerde Rodrigo van Rutte.  

Tevens is er op de ‘Dag van de geadopteerden’, 29 mei, een speciaal evenement in het Pop-up Museum of Adoption. 
Onder meer zal Saskia Bruines, wethouder Den Haag spreken en ook Liesbeth Struijcken, voorzitter van Adoptie Nazorg 
zal het woord nemen.  

Het Haags Adoptieverdrag is op 29 mei 1993 tot stand is gekomen in het Vredespaleis in Den Haag en op 1 mei 1995 in 
werking is getreden. In juli 2016 is het Verdrag geratificeerd door 96 staten. Zuid-Korea, Nepal en Rusland hebben het 
verdrag wel ondertekend, maar niet geratificeerd. Vele landen die het Verdrag niet hebben geratificeerd, geven geen 
toestemming voor buitenlandse adoptie van hun kinderen noch adoptie van buitenlandse kinderen.  

OPENINGSTIJDEN   
Pop-up Museum of Adoption 2019 
- 18 t/ 31 mei - Atrium, Spui 70 Den Haag 
- gesloten zondag en op 30 mei Hemelvaart.                                                                         
SPECIAL EVENT 
Woensdag 29 mei 2019, Dag van de Geadopteerden tussen 16:30 – 18:30 uur.  
Locatie: Spui 70, Atrium, Den Haag. 
Sprekers: Saskia Bruines, wethouder Den Haag en Liesbeth Struijcken, voorzitter Adoptie Nazorg.  

CONTACT Pop-up Museum of Adoption 
Rodrigo van Rutte, is geadopteerd uit Colombia en zet zich in om de vele kanten van adoptie zichtbaar te maken.  
M : 06 52 39 44 02 
E : ro3godelgado@gmail.com 
Pop-Up Museum of Adoption : www.rodrigovanrutte.nl  Atrium City Hall : www.atriumcityhall.nl      
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