
 

- Det har rett og slett vært en fantastisk «reise» å bli foreldre til Joel Andreas, sier Anna Eidsland (40).  

 

Adopsjon: En vinn-vinn-situasjon! 

De vanskelige årene med barnløshet var glemt i det Anna og Einar Eidsland holdt Joel Andreas i 

armene for første gang. De var ikke i tvil, den fem år gamle gutten var deres fra første stund! 

Det første møtet med sønnen var preget av at Joel Andreas var noe sjenert og skeptisk til disse nye 

menneskene. Men etter hvert «tødde han opp» ved hjelp av såpebobler og noen korttriks som pappa 

Einar Eidsland kunne briljere med. Da den nybakte familien på tre hadde lekt en times tid, var det 

tydelig at Joel Andreas begynte å bli sliten. Og det tok ikke lange stunden før han krøp opp i Annas 

fang og på spansk kalte hanne det alle foreldre ser frem til å høre første gang: «mamá».  

Siden har den lille familien på tre vært uatskillelige og har et aktivt liv hjemme i Norge. 

- Vi gjør alt sammen. Joel Andreas har mye energi og elsker å utforske nye aktiviteter og leker. Han 

var for eksempel en racer på ski fra første dag, forteller Einar (39). 

Kunne du tenke deg å adoptere fra Colombia? Adopsjonsforum kan nå ta imot flere søkere til landet. 

Sjekk ut søkekriteriene her. Kunne du tenke deg å finne ut mer om andre land? Se listen over andre 

land med ledig kapasitet her. 

- En meningsfull prosess 

- Vi valgte adopsjon etter å ha prøvd å bli gravide på ulike måter gjennom flere år. Og jo, det var på 

mange måter en langtekkelig prosess, men det føltes meningsfylt. For «på den andre siden» finnes 

det barn som trenger foreldre. Adopsjon er på denne måte en vinn-vinn-situasjon: Barn som trenger 

foreldre får det og foreldre får den familien de har drømt om, sier Anna (40) 

Ekteparet medgir at det kan by på visse utfordringer å adoptere et større barn.  

- Du må være bevisst på at barnet knytter seg til deg på riktig måte. Du må også være åpen for å 

romme et barn som har hatt en vanskelig start på livet. På en annen side fikk vi et barn som var 
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veldig motivert for å bli adoptert, et barn som lengtet etter kjærlighet og som ikke minst har mye 

kjærlighet å gi. Det har rett og slett vært en fantastisk «reise» å bli foreldre til Joel Andreas, sier 

Anna. 


