
Beste vrienden van AFS,       december 2020 

Het was best even spannend maar is uiteindelijk goed gelukt: ongeveer twintig aanwezige en 
ruim dertig ZOOMende AFS returnees volgden op 3 oktober de jaarlijkse bijeenkomst van de 
Vrienden van AFS.  

Onder leiding van dagvoorzitter Henny van Egmond trapte Hanneke Teekens af met nieuws 
over de Vrienden van AFS. Leen de Jong, voorzitter van het bestuur van AFS NED, vertelde 
daarna meer over de huidige situatie rond AFS, dat serieus overweegt voor een groot deel 
samen te gaan werken met AFS Vlaanderen in Mechelen. De sprekers gaven ons daarna een 
kijkje in hun leven na AFS: Louis Niessen (AFS-USA 1971-72), Vincent Merk (AFS Fra-USA 1975-
76), Koen Greven (via ZOOM, AFS-Venzuela 1989-90) en Hester Vink (AFS USA 2012-13) 
vertelden elk over de inwerking van hun AFS-jaar op hun studie en beroep. Van diverse kanten 
hoorden we later dat de aanwezigen én de ZOOM-ers hadden genoten van de interessante 
verhalen. 

Het bleef natuurlijk jammer dat we niet elkaar in levende lijve konden treffen maar voor 
geïnteresseerden is er een YouTube opname gemaakt die kan worden teruggezien via 

https://youtu.be/p944Q8cRx2Y. In verband met de privacy van de aanwezigen verzoeken we 
je om de video niet te delen met anderen. 

Uit de reacties* is wel gebleken dat deze bijeenkomst een redelijk alternatief bood voor een 
ontmoeting en gesprekken in persoon én dat er uitgekeken wordt naar toekomstige regionale 
bijeenkomsten in april 2021; we mikken op Amsterdam, Den Haag/Rotterdam, Valkenswaard, 
Groningen en Middelburg. Graag zien we je dan ook in april 2021 als er op diverse plaatsen in 
ons land nieuwe bijeenkomsten worden georganiseerd en je weer de kans krijgt om mede-AFS-
ers te ontmoeten. Meer informatie hierover ontvang je in de Nieuwsbrief van januari. 

De vriendenstichting heeft twee doelen: het organiseren van bijeenkomsten en het sponsoren 
van beurzen voor AFS-ers die zelf over onvoldoende middelen beschikken. Kleine en grote 
donaties voor deze doelen ontvangen we graag via IBAN NL41 TRIO 0788 7967 04 t.n.v. St. 
Vrienden van AFS, Amersfoort. De Vriendenstichting heeft een ANBI status; giften zijn onder 
voorwaarden aftrekbaar van de belastingen. Ons fiscale nummer (RSIN) is 8604.11.059. Op de 
website www.vriendenvanafs.nl staat een gemakkelijke donatieknop. 

Inmiddels wensen we een ieder een spannende Sinterklaasavond en goede kerstdagen. En blijf 
gezond! 

Met vriendelijke AFS-groet, 

Hanneke Teekens, voorzitter 

 

*zie voor reacties van Vrienden 

 https://vriendenvanafs.nl/reacties-bijeenkomst-3-oktober-2020/ 
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