
 
8e Nieuwsbrief van de St Vrienden van AFS -  1 maart 2022  
 
Beste vrienden van AFS,  
AFS International heeft naar aanleiding van de gebeurtenissen in Oekraïne de 
volgende verklaring doen uitgaan. 
  

 

AFS Statement on the Conflict in Ukraine 

 

AFS always stands on the side of peace. 
We strongly support the United Nations Secretary-General Antonio 
Guterres calls for “restraint, reason and de-escalation,” and adherence to 
international law and the UN charter. We are concerned for every person 
potentially affected by this conflict, but particularly for the millions of 
young people living in Russia and Ukraine who deserve to live in a just and 
peaceful world. It is at times like this that the clarity and importance of the 
AFS mission is on full display. Our organization was founded during the first 
World War and we have worked for over 100 years to build understanding 
between people in order to avoid future wars. Our Network of 55 AFS 
Partners is dedicated to continuing the exchange of people and ideas 
whenever and wherever it is possible to do so, regardless of the political 
situations that may arise between nations. That commitment remains 
stronger than ever today.  
De Vrienden van AFS ondersteunen deze verklaring van harte! 

----------------------------------------------------------------------------------------------  

 
Aanwezigen bij de regionale AFS ALUMNIBIJEENKOMST, Den Haag april 2019 

https://afs.us8.list-manage.com/track/click?u=26f2df1d1fbcc3a33da2de2ad&id=63ead385da&e=50d1c02186


Binnenkort zijn er weer vijf regionale AFS Alumni-bijeenkomsten Het 
ziet ernaar uit dat het dit jaar weer gaat lukken! Vanaf het eerste weekend in april 
zijn AFS returnees, gastouders en vrijwilligers welkom op éen van de 5 informele 
bijeenkomsten in verschillende regio’s om (hernieuwd) kennis te maken en 
ervaringen uit te wisselen. 
- Rotterdam: zaterdag 2 april, v.a. 12.00 uur 
Dudok in het Park, Baden Powellaan 12 
Contact: Dinette Leune-Wijnen, mail: dleunewijnen@hotmail.com 
- Valkenswaard: zaterdag 9 april, v.a. 12.00 uur 
Grand Café Markt 14, Markt 14 (Vanaf Eindhoven met bus 317 of 318 naar 
Valkenswaard; uitstappen op de Markt, 100 m. lopen) 
Els de Wit-van Rhoon, mail: elsdewit7@gmail.com. Voor de liefhebbers wordt er 
een stadswandeling georganiseerd. 
- Den Haag: zondag 10 april v.a. 12 uur 
Vreedehuis, Riouwstraat 2 
Contact: Henny van Egmond, tel. 06 24603948, mail: hensine@euronet.nl 
- Assen: zondag 10 april v.a. 15.00 uur 
Restaurant De Heeren Hofsteenge, Gedempte Singel 3 
Contact: Erika Schoonhoven/Elleke Entziger, afsalumni-noord@ziggo.nl 
- Amsterdam: zaterdag 4 juni v.a. 15.30 uur 
Bickersgracht 10 in het atelier van Egon Schrama                                                       
Contact: Victor Rutgers, tel. 06-20341400, mail: victor@victorrutgers.com 
 
In verband met de reserveringen vragen we je om je aan te melden bij de 
contactpersoon met de vermelding of je mee wilt lunchen en, in Valkenswaard, 
de stadswandeling wilt maken.  
 
 
OPROEP voor mail-adressen van z.g. “incoming students”  
Hebben jullie als AFS returnee ooit één of meer AFS-ers  in jullie Nederlands 
gezin gehad? En nog steeds contact onderhouden? We doen hierbij een 
dringend beroep op alle AFS-returnees en gastgezinnen om ons in de komende 
drie maanden zoveel mogelijk  namen en mailadressen te mailen van AFS 
huisgenoten die vanuit meer dan 60 landen de afgelopen 75 jaar een 
interculturele ervaring opdeden in ons land.  
Stuur svp hun naam en huidige mailadres naar alumni.ned@afs.org. We hopen 
ook hen enthousiast kunnen maken voor de Vrienden van AFS en willen hen 
graag informeren over de komende viering van 75 jaar AFS NED  in 
september/oktober 2022.  
Zij kunnen zich inschrijven in de het adressenbestand voor incoming students 
https://docs.google.com/forms/d/1Qkxwn71VHnQ17zR3Jgn--
_8M8LUtcebd0qPfnlzQdU4/edit 
 
NB Van AFS-International New York ontvingen we recentelijk ook een lijst van 
1800 Amerikaanse AFS-ers die van 1951-2000 als Summer student of Jaarstudent 
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in Nederland verbleven, maar van velen ontbreken nog de huidige e-
mailadressen. 
 

 
Historische foto: Taalkamp De Glint 1987 
 
AFS Nederland 75 jaar-  SAVE THE DATES; 
 
*donderdag 29 september 2022 voor een nostalgisch feest in Rotterdam rond 
de Wilhelminakade. Het vertrek met een schip van de Holland America Lijn en 
Rotterdam waren de eerste 20 jaar van AFS NED zeer bepalend voor duizenden 
AFS-ers.. 

*zaterdag 1 oktober 2022 voor een feestelijk symposium in het University 
College in Utrecht over  de impact van de kernmissie van AFS : door verblijf en 
onderdompeling in een ander cultuur leren jonge mensen omgaan met 
cultuurverschillen en worden zij uitgerust met middelen om cultuurverschillen te 
overbruggen.  

 

 



 
Historische foto: 1957 Soestdijk ontvangst van AFS-ers door prins Bernhard 
ter ere van het 10-jarig bestaan van AFS Nederland. 
 
Crowd funding-actie ! 
Één van de doelen van de Vrienden van AFS is de financiering van beurzen voor 
veelbelovende scholieren. Een van hen, Nika ten Brink, is crowd funding gestart 
om haar verblijf in het buitenland te bekostigen. Zij wordt daarbij ondersteund 
door Erika Schoonhoven, actieve AFS-returnee, gastouder en vrijwilliger in 
Groningen. De Vrienden van AFS ondersteunen deze crowd funding actie van 
Nika. Op haar site https://whydonate.nl/fundraising/Op-naar-
Amerika/nl?fbclid=IwAR0Y9QmfrQTzYFIAfJBzRNwTAZF0nDg1p1AKGErHOdiRz6jE
tUtQxoQ1ot8 staat meer informatie over haar en de actie. Vele kleine giften 
maken samen een groot bedrag. Alvast heel veel dank!  
 
Ondersteun ook dit jaar de Vrienden van AFS met een donatie! 
Dankzij jullie donaties kunnen we een website in de lucht houden èn de kosten 
van een bankrekening betalen en bijeenkomsten organiseren. Het bestuur doet 
zijn werk met veel plezier gratis. Daarom tot slot van deze Nieuwsbrief   
een vriendelijk verzoek om een donatie voor dit jaar 2022.  
Stort svp een bedrag van 25 euro (of meer) op onze rekening bij Triodosbank:   
NL41TRIO 07887 96704 ten name van de St. Vrienden van AFS (Of gebruik de 
betaalknop op onze website: www.vriendenvanafs.nl).  
NB: De St. Vrienden van AFS heeft een ANBI-status  en de giften zijn aftrekbaar 
voor de belastingen. 
 
Met warme AFS-groet,  
namens het bestuur van St. Vrienden van AFS, 
Henny M van Egmond- van Helten, secretaris 
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