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Gezien het nog steeds rondwaren van het covid virus
hebben we in de laatste bestuursvergadering met pijn in het
hart moeten besluiten om de bijeenkomst op 3 oktober a.s.
op een andere manier vorm te geven dan eerder was
aangekondigd. De bijeenkomst wordt digitaal en de sprekers
zullen digitaal kunnen worden beluisterd. Na aanmelding
voor deze digitale bijeenkomst ontvang je een link waarmee
je de bijeenkomst kunt bijwonen. Alleen de vrienden die zo
enthousiast waren dat ze zich al hadden ingeschreven vóór
de vergadering kunnen de bijeenkomst in persoon bijwonen
en krijgen hierover bericht. Zij zullen een levendig decor
vormen bij het beeld dat de andere vrienden van AFS
ontvangen.
Je kunt je nu aanmelden per mail op alumni.ned@afs.org
voor het virtueel bijwonen van de bijeenkomst. Na
inschrijving ontvang je een link om virtueel deel te nemen
aan de bijeenkomst.
Hieronder volgt het aangepaste
programma
voor
de
jaarlijkse
bijeenkomst van de Vrienden van AFS
op 3 oktober, 13.30 uur. We hopen op
heel veel inschrijvingen!
Hanneke Teekens, voorzitter Vrienden van AFS
14.00 uur

Opening en welkom door de voorzitter
van de Vrienden van AFS, Hanneke Teekens

14.10 uur

Korte inleiding over AFS anno
2020 door Leen de Jong,
voorzitter bestuur AFS Nederland

14.25 uur

Keynote speaker Louis Niessen*, returnee
1972 USA

15.15 uur

korte pauze om even de benen te strekken

15.30 uur

Paneldiscussie o.l.v. Hanneke Teekens met
Vincent Merk*, returnee 1976 USA,
Koen Greven*, AFS returnee 1990 Venezuela
Hester Vink*, returnee 2013 USA.

16.45 uur

Jubileum 75 jaar AFS Nederland in
2022 door ons bestuurslid Philip
den Ouden

17.00 uur

Afsluiting door dagvoorzitter
Henny van Egmond

*Onze sprekers:
Louis Niessen (AFS 1971-72, Santa Barbara, Ca.) werkt
sinds zijn artsenopleiding in de
internationale gezondheidszorg.
Eerst was dit als tropenarts in de
Peruaanse Amazone en de
Nepalese Himalaya en vervolgens
als epidemioloog bij het RIVM en
de Erasmus Universiteit. Sinds 2008
werkt hij wereldwijd als hoogleraar
in de gezondheidseconomie aan de
Hopkins Universiteit en de Liverpool School of Tropical
Medicine en woonde hij in Baltimore, Bangladesh,
Engeland, en India. Zijn onderzoek en publicaties betreffen
de Sustainable Development Goals in opdracht van VN
organisaties, nationale overheden en
gezondheidsorganisaties.
In een persoonlijk verhaal gaat hij in op hoe zijn AFS
ervaring zijn loopbaan beïnvloed heeft in steeds
veranderende en cultureel diverse omstandigheden en ook
hoe, omgekeerd, deze zijn visie op AFS hebben verrijkt.

Vincent Merk
Vincent Merk, Fransman van origine (nu met dubbele
nationaliteit) was een AFS-er vanuit Frankrijk 1975-76 in de
VS. Dat jaar betekende het begin van een intercultural
journey die hem snel naar NL
bracht waar hij sinds 1981 woont
en werkt. Hij is docent
intercultureel management aan de
TU Eindhoven, zelfstandige trainer
en consultant en zeer actief in
talrijke academische en zakelijke
internationale kringen (waaronder
SIETAR) en in de Franse gemeenschap in NL. In de
paneldiscussie legt Vincent op een ludieke manier uit hoe
cultuurverschillen een kans zijn om diversity en
vervolgens inclusion en belonging te bewerkstelligen, ook
met het oog op de huidige Corona-crisis.
Koen Greven
Koen Greven ging naar Venezuela
in 1989-1990 en is nu voor NRC
Handelsblad correspondent voor
Spanje, Portugal en Marokko. Hij
zal de relevantie van zijn AFS-jaar
voor zijn latere carrière en
ervaringen toelichten.
Hester Vink
Hester Vink was van 2012-2013 in Arkansas in de US. Na
terugkomst deed zij een studie Religiewetenschappen.
Jarenlang was zij daarnaast actief als vrijwilligster voor AFS
en heeft de afgelopen twee jaar ook op het kantoor in
Amersfoort gewerkt. Aankomend jaar vervolgt zij haar
studie om uiteindelijk docent
Levensbeschouwing te worden. Zij
zal vertellen hoe haar AFS
ervaringen haar beïnvloed hebben
in haar keuzes. Door haar werk de
afgelopen jaren geeft zij ook een
doorkijkje van heel dichtbij in wat

de huidige generatie beweegt om te kiezen voor een
uitwisseling.
Alumni Database
Op dit moment hebben zich 423 AFS alumni, ex-gastouders
en oud-stafleden van AFS zich ingeschreven. We hopen dat
zich in de loop van dit jaar nog meer AFS Alumni zullen
melden op onze link:
https://goo.gl/forms/IEJr2oa93lR1TKCl2. Het streven is
naar 500 contacten vóór het einde van dit kalenderjaar.
De twee bestuursleden Dinette Leune en Henny van
Egmond, de samenstellers van de database, zoeken
naarstig naar ondersteuning door digitaal handige en
energieke AFS-returnees in hun digitale zoektocht naar
meer oud-AFS-ers. Meld je aan bij Henny:
hensline@euronet.nl of 0624603948.
Zo kunnen we een ieder bijstaan jaargenoten terug te
vinden en maken we het mogelijk dierbare herinneringen
en ervaringen op te halen tijdens regionale en landelijke
Alumni-netwerkbijeenkomsten. Maar óók kunnen we met
onze expertises iets betekenen voor AFS NED anno nu.
NB Gebruik DE DONORKNOP op onze website
www.vriendenvanafs.nl en ondersteun ons secretariaat en
de Alumni activiteiten met min. € 20.
En dank voor hun donatie aan allen die gereageerd
hebben op onze oproep van juni!!!
Nieuwe Alumni-netwerkactiviteiten in 2021
In het voorjaar van 2021 willen we graag weer regionale
Alumni-netwerkbijeenkomsten mogelijk maken:
- In Noord-Nederland hebben 2 enthousiaste AFSreturnees, Elleke Entzinger (AFS 69-70)en Wil Broekhuis
(AFS 67-68) ) een speciaal mailadres geopend hiervoor :
afsalumni-noord@ziggo.nl. Dus Alumni in het Noorden: laat
wat van je horen…….!
- In de regio Eindhoven hopen we weer samen met Els de

Wit (AFS 64-65) iets te mogen organiseren voor
Brabant/Limburg
- In Zeeland hoopt Maria Paalman (AFS 69-70) op een
bijeenkomst in Middelburg IN 2021
- Jos Huber (AFS 76-77) en Victor Rutgers (AFS 68-69)
organiseren graag iets in Amsterdam
- Hanneke Teekens (AFS 66-67) en Henny van Egmond (AFS
63-64) in de regio Den Haag of wellicht samen met
- Frans de Mol en Berry Eijgendaal (beiden AFS 67-68) in
Rotterdam
Namens het bestuur van
St Vrienden van AFS
Henny van Helten-van Egmond,
secretaris Stichting Vrienden van AFS

