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bøger, aviser,

tv og radio fortæller adopterede ofte deres historie, og de par, der vælger at adoptere, står også ofte frem og
indvier omverden i deres overvejelser. Men hvad med den biologiske mor? Hvilke tanker og følelser rører sig
i den mor, der må give det liv væk, hun selv har bragt til verden – og hvilke konsekvenser får det for resten af

hendes liv?

Mit barn – hvor er du? er den første bog i Danmark om adoption,
som løfter sløret for, hvad den biologiske mor oplever. Aniella

Bonnichsen har som de fleste andre biologiske mødre været knuget af skyld og skam. Det er hun ikke mere,
og derfor står hun nu frem og fortæller sin historie.

Og Aniella Bonnichsens historie er usædvanlig. Hun har i modsætning til mange andre biologiske mødre ikke
sat sig tilbage og håbet og ventet på, at hendes barn en dag ville banke på hendes dør. Hun har selv opsøgt
ham – og hun har ikke stillet sig tilfreds med, at hun ingen rettigheder havde. Aniella ønsker at hjælpe andre

biologiske mødre til også at få deres værdighed tilbage. Hun kommer hele vejen rundt om
adoptionsproblematikken, lægger op til debat og kommer med sit bud på, hvordan vi kan gøre det bedre for

alle tre parter i adoptionstrekanten.
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