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Boukje Zaadstra: 
Jammer dat ik er zelf niet bij kon zijn. 
Prima verhaal van Louis Niessen en is een mogelijke paradigma wisseling naar een meer 
collectief perspectief voor AFS. (als Public Health/Epidemioloog spreekt me dat natuurlijk 
aan). Louis noemde het even aan het eind: maar de boeken van de (helaas in 2017 overleden 
) Zweedse arts Hans Rosling zijn een prachtige illustratie van dit perspectief: 
Zie zijn boek : “Factfulness” (Feitenkennis) en het  boek “How I learned to understand the 
World”(Mijn kijk op de wereld). Voor AFS-ers aan te bevelen. Zie verder ook zijn TED 
talk https://www.ted.com/talks/hans_rosling_global_population_growth_box_by_box?langua
ge=nl en andere TED talks met een miljoenen publiek. 
 
 
Marie-José van der Sandt:  
Nogmaals dank voor het organiseren van deze zoom reünie. Ik heb genoten, interessante 
informatie en discussie. Leuk om een aantal deelnemers te herkennen …. door een waas van 
de tijd…. En voor mij was dit een eerste kennismaking met ZOOM. Intensief en ja… vierkante 
ogen en gespitste oren gekregen. Al met al een hele bijzondere ervaring! 
 
 

Jacques de la Parra (1985-1986): De zoom meeting vond ik super goed geslaagd voor een 
eerste keer. De gasten ook allemaal erg interessant, divers en passend bij AFS. Ook goed dat 
slecht te horen vragen uit de zaal herhaald werden en ook de chat-vragen beantwoord 
werden. 

Jaap Swart (1959-1960): De bijeenkomst vond  ik geslaagd. Charmant is de leeftijden mix die 
inherent is aan de AFS gemeenschap. Gegeven de weelde aan academische en professionele 
knowhow in het AFS bestand en de gedeelde positieve invloed die de AFS-ervaring op ons 
allen heeft gehad, is het haast onvermijdelijk dat de vraag rijst hoe die schat aan ervaring en 
kennis gemobiliseerd zou kunnen worden ten bate van een wereld die best wat positieve 
input kan gebruiken. 
 
Willem van Baarsen (1963-1964: 
Ondanks de onwennigheid met het zoom medium en de ongelukkige setting van de zaal 
(geluid van de verwarmingsinstallatie en weinig licht) was het toch een interessante 
bijeenkomst.  
  
Victor Rutgers (1968-1969): Ik vind dat we er het beste van gemaakt hebben, vond het leuk 
om te zien dat zelfs onder deze lastige omstandigheden het lukte om contact te maken met 
een vrij grote groep alumni, vond het tweede deel van de bijeenkomst erg levendig en lekker 
interactief.  Maar ik denk dat we dit allemaal vonden…..  
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