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We zijn bijzonder druk bezig met de organisatie van ons 
jubileumcongres op 1 oktober en het diner op 29 september.  
De AFS Vrienden uit ons databestand ontvingen vanaf begin 
juni de eerste mails over: 
A. Een Conferentie over AFS anno 2022 en in de nabije 
toekomst: LEARNING TO LIVE TOGETHER 
Samen met AFS Lowlands organiseren de Vrienden deze 
conferentie op 1 oktober a.s. in het University College in 
Utrecht, Maupertuusplein 1, 1e verdieping, 3584 EE Utrecht. 
Het programma start om 10 uur, inloop vanaf 9 uur. Het 
programma staat op onze website 
https://vriendenvanafs.nl/programma-learning-to-live-
together-conferentie-1-oktober-2022-in-utrecht/ 
Schrijf je vóór 17 september in via deze link: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSczGSZvUex39
FzKS-KF9f4gF-ARZ9ssKVKhOhIYWY3WcCm_Cw/viewform 
 
en betaal je deelname voor deze dagconferentie ad € 35 
euro graag zo spoedig mogelijk via IBAN NL41 TRIO 0788 
7967 04 t.n.v. Vrienden van AFS, Amersfoort. 
Na ontvangst van je inschrijving en de betaling sturen we je 
begin september een bevestiging en route-informatie.  
 
Hoera! Een aantal AFS-returnees doneerden een aanzienlijk 
bedrag extra opdat we 30 jonge AFS-vrijwilligers gratis 
kunnen laten deelnemen aan dit congres + lunch! Nu zoeken 
we nog naarstig naar donateurs die een muzikale omlijsting 
mogelijk kunnen maken. 
 
B. Een nostalgisch 3-gangen diner op 29 september 2022 op 
een historische locatie: tegenover de Cruise Terminal van de 
Holland America Line bij Sociëteit De Maas, Veerdam 1. Hier 
vertrokken de eerste 22 jaar van AFS de boten met AFS-ers 
en kwamen de returnees terug. Schrijf je in vóór 27 augustus 
via alumni.ned@afs.org al dan niet met partner, gastfamilie-

https://vriendenvanafs.nl/programma-learning-to-live-together-conferentie-1-oktober-2022-in-utrecht/
https://vriendenvanafs.nl/programma-learning-to-live-together-conferentie-1-oktober-2022-in-utrecht/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSczGSZvUex39FzKS-KF9f4gF-ARZ9ssKVKhOhIYWY3WcCm_Cw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSczGSZvUex39FzKS-KF9f4gF-ARZ9ssKVKhOhIYWY3WcCm_Cw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSczGSZvUex39FzKS-KF9f4gF-ARZ9ssKVKhOhIYWY3WcCm_Cw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSczGSZvUex39FzKS-KF9f4gF-ARZ9ssKVKhOhIYWY3WcCm_Cw/viewform
mailto:alumni.ned@afs.org


leden en jaargenoten. Het is ook mogelijk om een 
jaargenotentafel te reserveren. We zien je deelnamekosten 
ad 85 euro p.p. graag tegemoet via IBAN NL41 TRIO 0788 
7967 04 t.n.v. Vrienden van AFS, Amersfoort. 
 
 

Regionale 
Bijeenkomsten 
2022  
Wat was het 
inspirerend om in 
de eerste helft van 
dit jaar met de 
Vrienden van AFS 
regionaal samen 
te komen.  
We kijken terug op 
5 plus 1 = 6 zeer 
geanimeerde regionale AFS Alumni bijeenkomsten. 
Variërend per regio kwamen 3 tot 28 AFS-ers bij elkaar om 
ervaringen uit te wisselen. We danken Els de Wit-van Roon, 
Erika Schoonhoven, Elleke Entzinger, Jos Huber, Victor 
Rutgers, Herman Barten, Heleen Lamaison van der Berg-
Veder, Marianne Godschalx en Dinette Leune-Wijnen 
hartelijk  voor hun inzet in Rotterdam, Valkenswaard, Den 
Haag, Assen, Amsterdam (zie foto Bickerseiland) en in 
Heenvliet. Voor meer foto’s: klik op 
https://vriendenvanafs.nl/category/evenementen/ 

 

Ons digitale AFS ALUMNI-databestand 
We blijven zoeken naar AFS -Alumni: AFS returnees, AFS 
gastouders, AFS vrijwilligers en (voormalige) AFS 
stafmedewerkers. Meld je svp bij Henny van Egmond via 
alumni.ned@afs.org als je deze zomermaanden in de 
gelegenheid bent om via andere media meer AFS- 
jaargenoten op te sporen. En maak je hervonden vrienden 
warm voor ons 75-jarig jubileum, waar je alle gelegenheid 
krijgt om het AFS-effect op jou en je familie te memoreren. 
- uit de 50-er jaren registreerden zich nu 16 returnees. Dat 
zijn onze echte “veteranen”! 
- uit de 60-er jaren schreven 140 returnees zich in; 
- uit de 70-er jaren 85 returnees 
- uit de 80-er jaren 64 returnees 
- uit de 90-er jaren 66 returnees 
- vanaf 2000 -2020 136 returnees 
Maar ook nog 5 returnees van korte programma’s en 6 
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gastgezinnen+ (oud) stafmedewerkers schreven zich in.  
Heb je nog steeds contact met andere AFS-ers of 
betrokkenen bij AFS?  Vraag of ze zich in willen schrijven via 
https://goo.gl/forms/IEJr2oa93lR1TKCl2 en we sturen een 
welkomstbrief en informatie over onze activiteiten. 
 
Doneren kan altijd!  
Ben je verhinderd om onze komende jubileumactiviteiten op 
29 september en 1 oktober bij te wonen?  
Steun dan in elk geval de Vrienden van AFS financieel met 
een jaarlijkse donatie. Zie de betaalknop op de homepage 
van onze website www.vriendenvanafs.nl of doneer via IBAN 
NL41 TRIO 0788 7967 04 t.n.v. Vrienden van AFS, Amersfoort. 
 
namens het bestuur van de St. Vrienden van AFS, 
Henny van Egmond-van Helten  
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