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AFS Nederland 75 jaar 
Terwijl het covid-19 virus ons nog steeds bezig houdt, is het 
bestuur druk bezig met de plannen voor de viering van AFS 
NEDERLAND 75 jaar in september-oktober 2022. 

Op dit moment denken we aan: 

* een Fototentoonstelling met de meest iconische 
afbeeldingen uit 75 jaar AFS Nederland.  

 

Marion Schut (AFS 1962-63), Anne Wertheim (AFS 1960-61) en 
Annette Hagemeijer (AFS 1986-87), alle drie met foto- en 
tentoonstellingsexpertise, onderzoeken als leden van het ”75 
jaar AFS”-fotocomité  de mogelijkheden.  

* een Galadiner met sponsors rond de Wilhelminakade in 
Rotterdam waar elke zomer tussen 1947-1969 de Europese 
studenten met schepen van de HAL vertrokken en 
terugkeerden en waar ook de Amerikaanse jongeren 
arriveerden voor zomer- en jaarprogramma’s. 

* op zaterdag 1 oktober 2022 zijn we van plan om in Utrecht 
een feestelijke bijeenkomst te organiseren met allerlei 
activiteiten die interessant zijn voor de verschillende jaren 
en bestemmingen. Om die reden zoeken we mensen die 



mee willen denken in een werkgroep om dit voor elkaar te 
krijgen.  
Heb je suggesties en ideeën? Wil je een actieve bijdrage 
leveren aan dit festijn? Neem svp contact op met onze 
voorzitter Hanneke Teekens: hanneke.teekens@afs.org.  
 
Plannen voor een AFS DOCUMENTAIRE 
Norbert Kaart (AFS 1977-78) heeft tot op heden 18 korte 
videofilms ontvangen van AFS Alumni ten behoeve van een 
te regisseren documentaire. Heb je nog bijzonder 
beeldmateriaal en/of sterke verhalen over je AFS-jaar en 
zou je die willen delen? Buiten de filmpjes is hij ook 
geïnteresseerd in mails met tekst / ervaring. Stuur je 
materiaal naar norbertkaart@me.com. 
 
Onze Vrienden-activiteiten in 2021  
We hopen binnenkort de 500e inschrijving in ons digitale 
Alumni-Ned databestand te verwelkomen. 
* Op 2 oktober 2021 organiseren we de jaarlijkse AFS 
ALUMNI bijeenkomst, wederom in Amersfoort. Daar zullen 
de organiserende comité’s van “75 jaar AFS NED” verslag 
doen over hun activiteiten en vragen we alle alumni hun 
beste foto’s te digitaliseren en mee te nemen. 
* We zijn nu ook begonnen met een digitale database voor 
INCOMING AFS-ers die een jaar (of korter) in Nederland 
verbleven. Dat waren voornamelijk jongeren uit de USA 
maar vanaf 1971 ook steeds meer exchange studenten uit 60 
andere landen. (AFS INTERNATIONAL SCHOLARSHIPS 
veranderde in 1971 in AFS International/Intercultural 
Programs.) Hebben jullie ooit zelf een AFS-er in huis gehad 
en heb je nog steeds (mail)contact? Stuur ons secretariaat 
(mail: alumni.ned@afs.org) svp een recent mailadres van je 
buitenlandse huisgenoot van toen en wij zenden hun een link 
om zich in te schrijven in de database voor Incoming AFS 
students to the Netherlands. 
DONATEURS gezocht! 
We zijn heel blij met de donaties van de 30 AFS Alumni die 
ons vanaf 2019 ondersteunen! Maar we zouden zo 
ontzettend graag meer donoren willen verwelkomen. Wees 
een echte vriend en kijk op onze website 
www.vriendenvanafs.nl en gebruik de donorknop! 
 
Met warme AFS groet, 
Namens het bestuur van de St. Vrienden van AFS, 
Henny van Egmond-van Helten, secretaris 
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Tot slot nog het laatste NIEUWS van AFS NED van 
Leen de Jong, voorzitter AFS Nederland 
AFS Nederland is voor de komende tijd gered! Dat is het 
goede nieuws. We zijn samen gegaan met AFS Vlaanderen, 
en we hebben steun gekregen van AFS International. Nu 
willen we weer proberen de programma’s in Nederland op de 
rails te krijgen. Maar het afgelopen jaar is spannend geweest. 
Al enkele jaren geleden ontwikkelden de resultaten van de 
organisatie zich niet in de gewenste – positieve – richting. En 
toen de Covid-crisis losbarstte en we op stel en sprong 
iedereen terug naar huis moesten zien te brengen en 
terughalen, pakten erg dreigende wolken zich samen boven 
onze kans tot overleven. 
We hebben succesvol geprobeerd om de kosten drastisch 
omlaag te brengen, en zoals gezegd hebben we steun 
gevraagd en gekregen van zowel AFS Vlaanderen als van 
AFS International. De laatsten hebben ons financieel en met 
advies gesteund, en we zijn opgegaan in één organisatie 
met AFS BFL: AFS Low Lands. Samen met de Vlamingen 
(een veel grotere organisatie met op allerlei vlakken veel 
ervaring en expertise) hebben we een actieplan opgesteld 
om AFS NED weer levend en levendig te maken. 

Het allerbelangrijkste van ons plan is dat we AFS NED weer 
moeten laten bloeien door de inzet en betrokkenheid van 
vrijwilligers. En we willen vrijwilligers samenbrengen in 
kleinere eenheden, die net als in Vlaanderen comités gaan 
heten. We krijgen de steun van twee stafleden die de 
vrijwilligers gaan ondersteunen, en sturing vanuit ons 
gezamenlijke kantoor (in Mechelen). Belangrijk is ook dat 
het bestuur de inbreng van vrijwilligers echt serieus wil gaan 
nemen. Daarvoor willen we een Vrijwilligers Raad AFS 
Nederland oprichten, om goed te kunnen luisteren naar de 
basis van onze organisatie: de vrijwilligers. Maar ook willen 
we ons bestuur uitbreiden. 
Als u belangstelling hebt om op de één of andere manier 
(hoe bescheiden ook) actief te worden voor AFS, stuur dan 
een mailtje naar krista.elshout@afs.org. U bent van harte 
welkom! 
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