MEDIAKIT
ONTMOETINGSPLATFORM VOOR
WENSOUDERS EN DONOREN

OVER ONE WISH
Via One Wish ontmoeten mensen met een
onvervulde kinderwens een co-ouder of donor
om samen hun kinderwens mee te vervullen.
Leden zijn o.a. singles, stellen van hetzelfde
geslacht en stellen met vruchtbaarheidsproblemen.
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LUC, 41 JAAR
Ik sta ervoor open om bekende donor te
worden. Mijn leven leent zich niet voor een
opvoedende rol, maar de rol van oom kan
en wil ik graag op me nemen.
Alleenstaanden of stelletjes die een
kinderwens hebben, maar dat zelf niet voor
elkaar krijgen, wil ik graag helpen.

ANNEMARIE, 40 JAAR
Omdat de liefde van mijn leven nog even op zich laat wachten,
heb ik besloten dit avontuur alvast zonder hem aan te gaan.
Maar niet alleen... Ik zoek een co ouder.
Als het mogelijk is zou ik graag de zorg met de vader in
vriendschap willen delen. Het belangrijkste is dat het kind
centraal staat en liefde, veiligheid en plezier daarbij hoog in het
vaandel staan.

ERIC, 30 JAAR
Mijn naam is Eric en ik zit al 5 jaar in een
relatie. Tussen mij en mijn vriendin zit een
groot leeftijdsverschil waardoor samen
kinderen krijgen niet verantwoord meer is.
Ik zoek een co ouderschap waarin alles
bespreekbaar is.

MANDY & JOELLE, 27 JAAR
Een mix van deze twee zou toch fantastisch zijn? (zie foto’s).
Helaas niet mogelijk voor ons, daarom zoeken we een
donor. Wij vinden het belangrijk dat een kind de
mogelijkheid heeft om te weten wie zijn vader is, ongeacht
de leeftijd van het kind. Dat hij vragen kan stellen,
herkenning kan vinden en zich wellicht completer voelt
doordat hij weet wie zijn biologische vader en moeder zijn.

FEITEN & TRENDS
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STIJGING OUDERSCHAP ZONDER LIEFDESPARTNER
Bijna de helft (45%) van Nederlanders tussen 25-40 jaar is alleenstaand of single.
Eén op de drie kinderloze vrouwen die er aan toe is om binnen 3 jaar
een kind te krijgen, heeft geen vaste partner.

SERIELE MONOGAMIE
Nederlanders hebben meerdere, langdurige relaties na elkaar. Voor
vrouwen in de leeftijd ( 35-43 jaar) dat ze vorm moeten geven aan hun
kinderwens, is dat problematisch. Vooral wanneer ze geen partner hebben
of een partner hebben die (nog) geen kinderen wil of met wie dit niet op
biologische wijze kan.
In 2000 bestond 10% van de aanvragen bij spermabanken uit single
vrouwen. In 2014 was dat bijna de helft. Momenteel is dat zo'n 70% van alle
aanvragen.

VOORKEUR VOOR SAMEN EN ZORG DELEN
Er is een stijgende behoefte om 'samen' een kinderwens te vervullen door
middel van intentioneel co-ouderschap of een bekende donor.
Wensmoeders kiezen steeds minder vaak voor een onbekende anonieme
(opspoorbare) man als donor.
Het aantal Nederlandse stellen van hetzelfde geslacht blijft oplopen. Van
de millennials identificeert meer dan de helft zich niet meer als hetero of
homo (op schaal van 1 tot 5 kiest men voor 2, 3 of 4)
Steeds meer alleenstaande vrouwen en koppels prefereren een nietanonieme donor boven een anonieme donor. Een optie die donorklinieken
niet kunnen bieden.

GROOT TEKORT AAN DONOREN IN KLINIEKEN
Er zijn in Nederland slechts zo'n 300-350 donoren aangesloten bij klinieken.
Jaarlijks kloppen er ruim 1000 vrouwen- en koppels aan bij klinieken waardoor
zij de huidige vraag niet aan kunnen.
De wachttijd voor een Nederlandse donor kan oplopen tot twee jaar. Dat komt
onder meer doordat 50-90% van de donoren die zich aanmelden, wordt
afgewezen. De grootste reden tot afwijzing is dat het zaad van de aangemelde
donoren het vries- en ontdooi proces niet doorstaat. Dat zegt overigens lang
niet altijd iets over hun vruchtbaarheid. Via One Wish wordt gebruikelijk vers
zaad gedoneerd (voor zelfinseminatie) en komen hierdoor veel méér mannen in
aanmerking om donor te zijn. Een groot deel van het donortekort kan opgelost
worden wanneer niet vastgehouden wordt aan het invriezen van zaad.
Via One Wish is de donor bekend voor de wensouder (en kind) en andersom de
wensouder bekend voor de donor. Hierdoor is vóór de geboorte al volledige
transparantie, kennis over biologisch verwantschap én persoonlijk contact.
Voor de link naar de bronnen van bovenstaande onderzoeken, neem contact op.
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HOE WERKT HET?
One Wish is een community van mensen met een kinderwens, maar voor wie kinderen
krijgen niet vanzelfsprekend is. Vaak omdat er geen partner is waarmee zij hun
kinderwens op biologische wijze kunnen vervullen. Het platform is er o.a. voor singles
en koppels op zoek naar een co-ouder of donor.
One Wish laat deze leden op een persoonlijke wijze met elkaar in contact komen
waarna zij zelf beslissen wat de meest passende manier is om verder te gaan.
Wensouders krijgen sturing op met wie zij hun kinderwens willen gaan vervullen.
Tegelijkertijd respecteert One Wish met deze verpersoonlijking van donorschap de
keuze voor het kind om te weten wie zijn of haar biologische ouder is.

WIE MAAKT DE DOELGROEP VAN ONE WISH?
(Single) vrouwen / wensmoeders zoekende naar een co-ouder of donor.
(Single) mannen / wensvaders zoekende naar een wensmoeder of co-ouder.
Stellen van hetzelfde geslacht zoekende naar een co-ouder of niet-anonieme
donor.
Stellen waarbij één van de twee onvruchtbaar is, (nog) geen kinderen wil of niet
méér kinderen wil- of kan krijgen (bijv. vanwege een groot leeftijdsverschil).
Mannen die niet-anoniem donor willen zijn en open staan voor een beperkte rol in
het leven van het kind zónder opvoedende rol.
Mannen en vrouwen die op zoek zijn naar medische en juridische informatie,
nieuws en verhalen over co-ouderschap en niet-anoniem donorschap.

HOE IS ONE WISH GEBOREN?
One Wish is opgericht om alternatieve wijzen te bieden voor eigentijds ouderschap.
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
vanzelfsprekend van een partner om deze kinderwens (op biologische wijze) mee
te kunnen realiseren. Het percentage singles is hoger dan ooit tevoren en het
aantal stellen van hetzelfde geslacht blijft oplopen in Westerse werelden.
Daarnaast kampen (hetero) koppels steeds vaker met vruchtbaarheidsproblemen.
Het krijgen van een baby blijft een uitdaging voor een groeiende groep mensen.
One Wish wil het verbindende platform te zijn voor deze vormen van alternatief
ouderschap.

WAT VOOR ORGANISATIE IS ONE WISH?
One Wish is een social enterprise (Stichting) met een ‘impact first’ revenue
model. Dit betekent dat wij onze maatschappelijke missie voorop stellen.
De bijdragen van wensouders en donoren zijn bedoeld om op een
persoonlijke- en transparante wijze zoveel mogelijk wensouders met elkaar
in contact te brengen.
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IN WELKE LANDEN IN ONE WISH ACTIEF?
One Wish is in 2017 in Nederland gelanceerd.
In 2020 is One Wish België gelanceerd.

IS HET VEILIG?
De site is zo ontworpen dat alléén betalende leden contact op kunnen nemen met
elkaar en (herkenbare) profielfoto's kunnen zien. Je volledige naam of
contactgegevens zijn nooit zichtbaar voor andere leden. Via de contactverzoek en
berichten functie kunnen leden met elkaar in contact komen. Zij beslissen zelf wat
de meest passende manier is voor hen om verder te gaan.
One Wish adviseert te alle tijden aansluiting te zoeken bij het bestaande medische
gezondheidscircuit. Wanneer leden via zelf inseminatie een bevruchting tot stand
willen laten komen adviseren we om tijdens de kennismakingsfase af te stemmen
welke gezondheidsonderzoeken zijn/worden doorlopen. Lees hierover meer op
onze informatie pagina's in de One Wish bibliotheek.

GEEFT ONE WISH OOK MEDISCH- OF JURIDISCH ADVIES?
Nee, One Wish geeft geen individueel of specifiek (individueel) medisch- of
juridisch advies. Wel vind je in de Bibliotheek algemene informatie over de
medische- en juridische aspecten rondom bewust co-ouderschap en donorschap
in Nederland. We staan open voor samenwerkingen met experts op juridisch-,
notarieel-, medisch-, journalistiek- en coaching gebied.

MAAR ER ZIJN TOCH KLINIEKEN EN ZIEKENHUIZEN WAAR
JE EEN DONOR KUNT VINDEN?
Bij een kliniek kent de donor zijn ontvanger(s) niet en de ontvanger(s) kent/kennen de
donor niet. Dit betekent dat een wensmoeder de man van wie zij een kind gaat krijgen
nog nooit heeft ontmoet! Andersom kan de donor niet de vrouw of het koppel leren
kennen aan wie hij doneert, weet hij niet óf een zwangerschap is ontstaan en wie het
kindje is. Ook heeft het kind pas ná de leeftijd van 16-18 jaar mogelijke kans op kennis
over (basis) afstammingsgegevens van de donor.
Bij One Wish is enkel sprake van de zogeheten C-donoren. De donor kent zijn
ontvanger(s) en de ontvanger(s) kent/kennen de donor.

HOE DRAAGT ONE WISH BIJ AAN HET DONOREN TEKORT?
Het blijkt dat méér mannen donor willen zijn wanneer zij de wensmoeder/
het wens koppel (en het kind) kunnen ontmoeten en leren kennen.
De gunfactor groeit dan namelijk exponentieel.
Contactpersoon: Karin van Zeelst | Karin@OneWish.nl | www.OneWish.nl

