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Beste vrienden van AFS, 
 
In deze nieuwsbrief de data voor de eerstvolgende bijeenkomsten en weer wat 
nieuwtjes over de ontwikkelingen rondom onze organisatie.  
 
Allereerst kunnen we melden dat er een website is opgestart voor de Vrienden zodat 
je de informatie over de stichting nog eens na kunnen lezen. Het adres van de website 
is https://www.vriendenvanafs.nl.  Op deze site staan alle geplande bijeenkomsten 
en kan je alle nieuwe ontwikkelingen nalezen. En….. niet te vergeten, er zit een 
“donatieknop” op de site, waardoor je heel gemakkelijk de Vrienden kunt steunen. 
De vriendenstichting is gratis maar als we onze doelen willen bereiken, is het nodig 
dat onze leden af en toe iets doneren. De ontvangen donaties gaan grotendeels naar 
het beurzenfonds van AFS. Alle donaties en uitgaven worden keurig geadministreerd 
en gecontroleerd.  

De Vrienden hebben dan ook niet voor niets de ANBI-status voor goede doelen 
ontvangen. We zijn verheugd dat die status zo snel na de oprichting is geregeld, 
zodoende zijn alle giften aan de St. Vrienden van AFS fiscaal aftrekbaar voor alle 
goede gevers. Bij de St. Vrienden van AFS zijn schenkingsformulieren beschikbaar, die 
gebruikt kunnen worden om giften aan de St. Vrienden van AFS fiscaal goed te 
regelen. De bestuursleden van de Stichting vertellen je daar graag meer over. 

REGIONALE BIJEENKOMSTEN IN APRIL 
Op 4 en 18 april organiseren vier actieve regio’s ALUMNI bijeenkomsten om te 
netwerken en ervaringen te delen met jonge en oudere AFS alumni (returnees), maar 
ook met gastouders en andere vrijwilligers. De bijeenkomsten vinden plaats in de 
regio’s Den Haag, Amsterdam, Middelburg en Valkenswaard (bij Eindhoven). Graag 
nodigen we iedereen uit voor deze bijeenkomsten:  

ZATERDAG 4 april in DEN HAAG 
van 12:00 - 14:30 uur  
in het Vreedehuis, Riouwstraat 1,  
Den Haag (vlakbij het Vredespaleis) 070-
3550039 
(Goede parkeergelegenheid, OV met 
tram 1 vanaf Den Haag CS, halte Ary vd 
Spuyweg.) Aanmelden bij Henny van 
Egmond-van Helten (AFS 63-64) 
hensline@euronet.nl Tel: 06-24603948. 
 

ZATERDAG 4 april in VALKENSWAARD 
van 12:00 - 14:30 uur bij Brownies & 
Downies, Markt 10 te Valkenswaard, 
tel. 040-2988644. 
(Vanaf station Eindhoven met bus 317 
of 318, halte Markt in Valkenswaard.) 
Daarna is er van 14 tot 15.30 uur een 
rondleiding door Valkenswaard; 
kosten € 3,50. Graag doorgeven of je 
mee wilt lopen! Aanmelden bij 
Els de Wit - van Roon (AFS 64-65), 
elsdewit7@gmail.com of tel: 06-
50240856. 

ZATERDAG 18 april in MIDDELBURG 
van 12:00 - 14:30 uur 
Locatie: stationsrestauratie Station 
Middelburg. Aanmelden bij Maria 
Paalman (AFS 69-79) 
mariapaalman@planet.nl, tel: 06-
14816150. 

 

ZATERDAG 18 april in AMSTERDAM 
van 15:30 - 18:00 uur 
Locatie: Bickersgracht 10, Atelier van 
Egon Schrama, partner van Jos Huber 
(AFS 76-77) 
Daarna is er een rondleiding over het 
historische Bickerseiland. Aanmelden 
bij Victor Rutgers (AFS 68-69) 
victor@victorrutgers.com, tel: 06-
20341400 
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HOE ZAT HET OOK ALWEER? 
Historisch overzicht voor AFS ALUMNI door Philip den Ouden, 
bestuurslid St. Vrienden van AFS 

De eerste lichtingen van AFS reisden vanaf het begin van de uitwisselingen tot en met 
1968 met de boot naar Amerika met de HAL. De ‘vliegende’ generatie AFS-ers dateert 
dan ook alweer van 1969, de laatste afvaart naar Amerika was in 1968 en in 1969 
kwamen alle returnees terug met het vliegtuig, via Brussel. Het multi-nationale 
programma begon in 1971, dus vanaf dat jaar ging niet iedereen meer naar Amerika. 
Vanaf 1974 begon het Europese uitwisselingsprogramma van AFS. 

Op de boot waren de AFS-sers 10 dagen onafgebroken samen, vaak met z’n vieren in 
een hut, en werden er bijeenkomsten aan boord georganiseerd, afgewisseld met 
leuke activiteiten en bonte avonden. Dat schept een band tussen de alumni en AFS.  

Waar het wellicht in Nederland begint af te brokkelen, qua betrokkenheid met AFS, 
is in de jaren negentig. In ieder geval werden er tot aan 1990 nog gezamenlijke 
oriëntatie bijeenkomsten gehouden en vrijwillige heroriëntatie dagen. Die 
gezamenlijkheid is verdwenen. Maar wat vooral is verdwenen is het contact dat AFS 
direct na terugkomst met alumni heeft gezocht. Daardoor is er veel binding verloren 
gegaan, tussen de alumni onderling en met AFS als organisatie.  

Dat hoeft niet: de deelnemers uit Azië en Z-Amerika gingen al veel eerder met het 
vliegtuig en toch kennen die landen een sterke alumni betrokkenheid. In Nederland 
proberen we met de Vriendenstichting deze betrokkenheid dan ook te stimuleren.  

De meeste emotie bij de uitwisseling komt toch voort uit de ervaring in het gastland, 
bij de gastfamilie en mogelijk collega-AFS-ers. En daarom toch ook met de organisatie 
die dat mogelijk heeft gemaakt en met mensen die een vergelijkbare ervaring hebben 
meegemaakt. Dat gunnen wij ook anderen die dit zonder beurs niet kunnen bereiken! 

Met vrolijke lente groet,    
Namens het bestuur, 
Henny van Egmond-van Helten, 
secr. van St. Vrienden van AFS – alumni.ned@afs.org 
of info@vriendenvanafs.nl. 

Bestuur: Hanneke Teekens, voorz., Herman Barten, vice voorz., Philip den Ouden, 
penningmeester, Dinette Leune-Wijnen, Victor Rutgers, Leen de Jong (namens AFS 
NED) en Henny M. van Egmond-van Helten, secr. 
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