
Vår historie – adopsjon fra CSS i Taiwan 
 

Therese og Øystein var allerede foreldre til en gutt da de 

bestemte seg for å søke om adopsjon nummer to. Valget 

falt på Taiwan og etter bare seks ukers ventetid kom 

tildelingen fra CSS. I følgende intervju får vi ta del i 

familiens historie: 

 

1: Hva var det som gjorde at Taiwan og CSS ble det riktige 

valget for dere?  

Vi så på nettsiden at Taiwan var et nytt land som InorAdopt ønsket søkere til og at vi passet 

til kriteriene. Deretter hadde vi en god samtale med Kristin hvor vi fikk god informasjon og 

veiledning i forhold til valg av land. Vi fikk inntrykk av at CSS var en flott og seriøs 

organisasjon, noe som også Kristin og Anita formidlet etter å ha vært der på besøk. Dette 

førte til at vi følte oss trygge på at Taiwan og CSS var et godt land å adoptere fra. 

 

2: Dere har en sønn fra før. Hvordan forberedte dere han på det å skulle bli storebror? 

På grunn av usikkerheten som alltid er 

tilstede ved en adopsjonsprosess så valgte vi 

å ikke involvere Sebastian før vi var endelig 

godkjent i Taiwan og ventetiden hadde 

startet. Da snakket vi mye om det at han 

skulle bli storebror, men vi visste ikke når og 

hva slags kjønn. Dette var veldig spennende 

for han, og han uttrykte glede og stolthet 

over å skulle blir storebror. Vi gjorde han 

kjent med Taiwan som land og snakket om 

at vi skulle dit på hentereise sammen. Når vi 

fikk tildelingen var vi veldig glad for at vi 

hadde startet prosessen med å forberede 

Sebastian ved godkjenning. Da var han 

forberedt og taklet både nyheten om sin nye 

søster og tiden som fulgte på en fin måte. 

  

  3: Hvor lenge måtte dere vente før dere fikk en tildeling og hvordan opplevde dere 

ventetiden? Vi ventet kun ca. 6 uker fra endelig godkjenning til tildeling. Dette gikk 

naturligvis mye raskere enn vi hadde sett for oss. Disse ukene var ikke mer krevende enn alle 

de andre årene vi har vært i prosess med å bli foreldre. Den mest krevende ventetiden var 

fra tildeling til hentereise, som var 5 lange måneder.  



 

 

4: Fikk dere mer informasjon om Julie i ventetida? 

Ja vi fikk bilder ca. hver måned, 

samt en oppdatert helserapport, 

da den vi fikk ved tildeling var ett 

år gammel. I tillegg fikk vi sendt 

en gave til Julie når en delegasjon 

fra InorAdopt reiste på besøk til 

barnehjemmet. Dette føltes godt 

samtidig som vi kjente på at vi 

gjerne skulle reist selv da. De tok 

med seg bilder av Julie tilbake til 

oss, og ga god informasjon om 

besøket og henne. Dette satte vi 

stor pris på. 

 

5: Ble det opprettet kontakt mellom dere, storebror og Julie fram til dere kunne hente 

henne og i tilfelle, hvilken form for kontakt hadde dere?  

Vi hadde en Skype samtale med Julie hvor storebror også var med. Dette var veldig 

spennende og følelsesmessig sterkt for oss alle. Det var veldig spesielt å møte datteren vår 

på Skype for første gang.  CSS ser på dette som en viktig del av å starte tilknytningen og 

forberede barnet på det som skal skje. CSS brukte også tid på å snakke med Julie om oss og 

se på bilder av familien vår og opplevde det som at hun kjente oss igjen når vi møtte henne 

for første gang.   

 

6: Hvordan var reisen og boforholdene i Taiwan? 

Det er naturlig nok en lang reise, og vi var spente på hvordan spesielt Sebastian skulle takle 

både reisen, men også det å være borte fra skole, venner og resten av familien i opptil 6 

uker. Vi brukte mye tid på å forberede oss så godt 

som mulig. Vi visste at dette kom til å bli krevende 

for både liten og stor, noe det også var. Gode 

forberedelser både mentalt og praktisk, med 

støtte fra InorAdopt og familie/venner var viktig 

for at dette skulle bli så bra som mulig. Vi fikk 

relativ kort varsel, og reisen skulle skje like før jul, 

noe som medførte litt utfordringer på høye priser 

på flybilletter og å skaffe bosted for hele perioden. 

Vi bodde meget bra på Howards suites, men 

måtte dessverre flytte til et mindre rom for en 

kort periode under oppholdet, noe som var krevende med to små barn i en stressende 

situasjon for alle. Vi hadde rom med to separate soverom størstedelen av oppholdet, slik at 



storebror hadde sitt eget, noe som vi er glade for. Howards suites var et trygt og godt sted å 

bo, med imøtekommende og hyggelige ansatte, selv om det er et relativt kostbart alternativ.  

 

7: Hvordan opplevde dere møte med CSS og prosessen med å overta omsorgen for Julie? 

CSS gir et veldig profesjonelt og godt inntrykk. CSS hadde laget en plan for de første dagene 

som vi ble informert om allerede før avreise. Vi ble tatt godt imot og informert om det som 

skulle skje videre når vi kom til Taiwan. I vårt tilfelle var det en viss usikkerhet rundt 

rettsbehandlingen og utfallet av denne saken, noe som også preget oss disse dagene. Da var 

det godt å ha CSS som utviste høy kompetanse og erfaring, og som vi tror bidro mye til at 

saken fikk ett for oss lykkelig utfall, og vi ble foreldre til Julie på lille julaften.  

 

8: Hvordan opplevde dere at Julie hadde hatt det på barnehjemmet? 

Uansett er det ingen 

optimal situasjon for et barn 

å leve på et barnehjem. Når 

situasjonen er slik at dette 

er alternativet, tror vi at 

Julie har hatt det så bra som 

mulig her sine første leveår. 

Hun har fått nære og trygge 

voksne, blikk kontakt, god 

stimulering og mye glede. 

Hun virket også til å være 

riktig ernært og godt fulgt 

opp av CSS egen lege. Vi er 

overbevist at CSS og deres 

ansatte styres av kjærlighet 

og omsorg for barna. De 

utviser en stolthet over 

barnehjemmet og gjør så 

godt de kan med de midlene 

de har.  

 

 

9: Fikk dere god dokumentasjon på Julie og hennes tid på barnehjemmet og evt. før hun 

kom dit og opplevde dere at dokumentasjonen stemte i forhold til hvordan hun var 

beskrevet? 

 Vi fikk god dokumentasjon fra CSS om den tiden Julie hadde bodd på barnehjemmet, samt 

informasjon om biologiske foreldres bakgrunn og situasjon. Vi opplevde informasjonen som 

valid.  

     



10: Hvilke inntrykk sitter dere igjen med etter oppholdet i Taiwan?  

Vårt sterkeste inntrykk fra Taiwan er menneskene der. Vi har ikke opplevd tidligere å komme 

til et land der man gjennomgående blir møtt av mennesker som oppleves så varme, blide og 

gjestfrie. Landet preges av lav kriminalitet samtidig med lite synlig politi, gatene er rene og 

det føles veldig trygt selv i en storby som Taipei. Taipei er relativt moderne og det er ikke 

vanskelig å få tak i det man trenger- for eksempel Ikea og Fridays var rett ved der vi bodde.  

Vi kan trygt anbefale andre søkere InorAdopt, CSS og Taiwan. Vi er så takknemlige for vår 

skatt Julie Victoria som beriker livene våre på en fantastisk måte.  

 

Therese og Øystein 

 

 

 

 


