Even voorstellen:
In 2017 heb ik One Wish
opgericht. Het idee ontstond
vanuit een eigen kinderwens
waarbij ik op zoek was naar een
plek waar je meer kunt leren over
je kinderwens, de diverse vormen
van ouderschap en alles dat
daarbij komt kijken. Een plek waar
je een bekende donor of co-ouder
kunt ontmoeten op persoonlijke en
transparante wijze.

KARIN VAN ZEELST
Oprichter One Wish

Waarom One Wish?
Wat als jij toe bent
aan het ouderschap, maar.....

Single

Vruchtbaarheids
problemen

Man-man koppel
Vrouw-vrouw koppel

Ik wil (nog) geen kinderen
Ik heb al kinderen
ZIJ HIJ

Jouw alternatieve opties

Wachten?
De biologische
klok tikt door

Een anonieme
donorvader voor
mijn kind?

Donorkliniek?

Adopteren?

Geen donorkeuze Geen biologisch
Donor is anoniem
verwantschap
Lange wachttijden
Ik ben te oud
Hoge kosten
Lange wachttijden
Hoge kosten

Ik ken niemand
in mijn netwerk

Moet ik dit
alleen doen?

Hoe vind ik
Ik heb de voorkeur
Welke impact heeft
voor samen
dit op het kind? de juiste maatch?

WAT DOET ONE WISH?
Vrijwel iedereen droomt ervan
om vroeger of later het leven
door te geven aan je kind.
Toch is de traditionele weg niet
voor iedereen. Er is niet altijd
de vanzelfsprekendheid van
een partner waarmee jij je
kinderwens (op biologische
wijze) kunt vervullen.
One Wish informeert, verbindt
en verwijst om zo
nieuwerwetse vormen van
ouderschap te creëren.

Wij helpen

families
creëren

Zo kun jij een co-ouder of
donor vinden met wie jij
kinderwens kunt vervullen,
ongeacht je relatiestatus of
geaardheid.

Verbindt
Platform

Informeert

Verwijst

Bibliotheek

Docs
Medisch circuit
Juridisch experts

Dat bespaart jou
zoektijd en gedoe

Onze leden
3000 leden

gingen je voor

125
nieuwe leden
per maand
Al meer dan
100 One Wish
babies geboren

OneWish.nl

Een succes verhaal
Een lang gekoesterde wens is
uiteindelijk uitgekomen. Ons
zoontje Manu is geboren.
Al heel mijn leven wilde ik
kinderen. Mijn baan in het
onderwijs bevestigde dat. Toen
verschillende relaties niet lukte
en mijn tijd begon te dringen ben
ik gaan onderzoeken wat ik wilde,
maar ook wat ik het kind gunde
en dat was een vader in zijn
leven. Het hoefde geen grote rol
te zijn. Ik vond het een fijn idee
dat mogelijke vragen
beantwoord konden worden en
het kindje regelmatig contant
had en zich kon identificeren.....

Lees verder op de volgende pagina

....Na een zoektocht van ruim 2 jaar ben ik op
One Wish donorvader M. tegengekomen.
Na een ontmoeting voelden we beiden dat
het klopte. Vele gesprekken later wilden we
ervoor gaan. Ik was toen 40.
Lukt het niet dan zou het een enorm
rouwproces worden, maar dan heb ik er
wel alles aan gedaan en blijf ik niet met
een gevoel van 'had ik maar' zitten.
Wonder boven wonder was ik al snel
zwanger! Het is intens genieten van Manu.
Wat ik kan zeggen...ga voor je gevoel,
hopelijk zit er ook een engeltje op je
schouder."

LIEFS, CLAUDIA
Trotse Mama van Manu

Naast Manu zijn er al meer dan 100
andere One Wish babies geboren.

