
       

1968  ----- 2018  



Stimuleren   
                     Coördineren 

Informeren 

Contact leggen… 



Start van AFOS  
Ton Montanus  wordt door de landdrost aangesteld 
om mee te werken aan de vormgeving van AFOS.  

Jaap Suidgeest is de eerste voorzitter van het AFOScomité. 
 

                           



Jan Aukema, 
 

docent Agrarische 
Hogeschool  

(toen CHLS, nu AERES) 
 

Secretaris/voorzitter 
 

van 1970-1993 



Van 1968 tot 1995 projecten in: 
 
 
-Peru, Huancayo 
-West-Kameroen, Bamenda 
-Tanzania, Tanga  Uitwisseling Tanzanianen 

-Bolivia, Ineder    Uitwisseling Bolivianen 

-Eritrea 
                
Actie door Lelystad en Dronten “Ier kom hier” 
Ouderen uit Ierland kwamen uit het oorlogsgebied 
een weekje naar Nederland om tot rust te komen. 

 



Greet Hettinga, van Stichting Welzijn, 
coördineert en ondersteunt jarenlang de acties die 
worden gehouden in samenwerking met: 
 
-Chr. Agrarische Hogeschool en basisscholen te Dronten 
  
-Politiek 
 
-Kerken  
 
-De Meerpaal 
 
-Maatschappelijke organisaties 
 
  



Meerpaalmanifestaties door AFOS: 
 i.s.m. NOVIB, IKV, PAX 
 
1972: Start landelijke vredesweek “de macht van Europa” 
1973: Arm:Rijk=geen verhouding 

                                           Sprekers uit de politiek 

Udink,Mansholt,Vredeling,Pronk, De Koning, Bukman en Herfkens 

Beyers Naudé, Boesak,  
De Gaay Fortman, 
Röling, Verbeek,  
Hamming en de Hoogh 













1971: AFOSjongeren richten  
WERELDWINKEl op. 





“Zelf waren we al actief bij de 
manifestatie in Dronten en daarna 
bij alle acties. 
Vanaf 1974 zijn wij naar het 
buitenland vertrokken en over het 
vervolg heb ik geen info. 
Wat mijzelf betreft : ik ben als 
medewerker van de ZIJP al in 
1971 benaderd door de heen Mink 
en Montanus, 
In 1972 veel vergaderingen 
bijgewoond en actief betrokken 
geweest (soort actievoerders in 
die tijd). Dit gold ook voor mijn 

echtgenoot Wim Mulder”. 
 

Anneke Mulder schreef over de eerste jaren:   

“AFOS ook actief in Lelystad”  





1973 
Uit de jongerengroep ontstaat een  
Amnesty Internationalgroep 





Dr. Beyers Naudé 
spreekt in 
De Meerpaal 







December 1978 







In  juni 1979 neemt  
Greet Hettinga 

afscheid van Dronten. 
 

Deze bladzijde komt uit  
een van de afscheidsboeken  

waarmee  organisaties,  
bewoners en vrienden haar 

verraste. 

Het eerste voltallige  
bestuur van AFOS 



Oprichting De Naaste Veraf.  
Gemeente geeft jaarlijks ƒ 50.000 subsidie voor 
projecten en bewustwording 



Het coördineren en stimuleren wordt door  
COS Flevoland ( Dick Dooyewaard) overgenomen. 



De Veldwerkers 



Breed gedragen door  
maatschappelijke  
organisaties 



Studenten op de step  
voor De Naaste Veraf 











Aankomst in de Meerpaal 





35 jaar later gaat de step van Iet Wouters  terug naar USRA 



1986 



Fusie tussen AFOS en De Naaste Veraf 

Studiereis naar Bolivia. Uitwisseling:  
Bolivianen komen naar Nederland 

Optreden in de Meerpaal door  
muziekgroep Kjarkas 



1988 

Het ontstaan van 
het  
Robiniabos in 
Dronten 



Hanny Matijs, bestuurslid vanaf 1983 







1996 

door Hanny en Betty 



Gezondheidscentrum  
in Maimine 



Sint Maarten voor vluchtelingenkinderen in Eritrea 

Arjan en Farida Bons-Alluch; contactpersonen in Eritrea 



In 1994 kwam Burkina Faso in beeld door contacten 
 met Joos en Sofie Koster 

Journalist  
schrijft over 
zijn bezoek aan  
Burkina Faso 



Grote actie  
op de scholen 
voor 
waterpompen 



Actie geslaagd 



Vanaf 1972  
elk jaar  
Sint Maartenactie 

Lesbrieven  
voor de scholen 



In 1998 werd 
Ria Rodenburg,  
de voorzitter, 40 jaar 

We kregen er  
40 donateurs bij 





Vanaf 1995 steun aan projecten in  
Eritrea---Albanië---Sri Lanka--- 
Oeganda---Pakistan---Burkina Faso 

Uit de folder 



Grote actie voor Sri Lanka na de Tsunami 
 

“Hand in hand voor Azië” 
 
 

AFOS helpt de 
vereniging 
Sarvodaya 
(welzijn voor 
iedereen) aan 
hulpmiddelen 
voor 
gehandicapten en  
slachtoffers van 
de Tsunami in 
Beruwala. 

Dr. Ariyaratna bezoekt Dronten om zijn  
dank uit te spreken voor de geboden hulp 



Plattelandsprojecten  
in Burkina Faso 



Samenwerking met Zeewolde Werelddorp  

en de partnerorganisatie Kogindi in Burkina Faso 

Een  school voor het dorp Mogtédo 



Elk jaar bezig met de 
jamproductie  voor 
veel mooie projecten. 



Er wordt  
te veel 
“gratis” 
meegenomen 



       Joos en Sofie Koster,  

van 1994 tot 2000 onze 
contactpersonen in Burkina Faso 



Onderwijs en  
lesmateriaal, AFOS 
helpt een handje mee. 



present  met  
cadeau-artikelen en   
informatie over de  
projecten Week van de Amateur Kunst 

Inkoop bij het atelier voor gehandicapten voor de marktkraam in NL. 



Deelname aan  
Landelijke Informatiebijeenkomsten: 
 
-Minister van Ardennen in Almere 
-Wereldvoedseldag  Duurzaam diner door COS in Warmonderhof 
-Wilde Ganzendagen 
-Partindagen (Koepelorganisatie voor particuliere initiatieven)  
-Burkina Faso Platformdag 

Infomiddag in Almere 



2008 
 

Grote scholenactie in Zeewolde  
voor 6 lerarenwoningen. 

 
AFOS en Zeewolde Werelddorp  

werken samen met de  
Partnerorganisatie in  het dorp 

Gaongho. 
 

Wilde Ganzen geeft subsidie 



Expositie in de bibliotheek 
van Zeewolde 



Ark festival:  
actie door prot. gem. Dronten Muziekfestival door de Lions 

om vier waterpompen  
te kunnen repareren. 



in de Flevomeerbibliotheek 



voor AFOS in de 
Flevomeerbibliotheek 



Op veel manieren wordt er meegewerkt om de acties te laten slagen. 

€ 1.000 opbrengst 
Bazar 



suikerfeest 

zonnepanelen op scholen,  
lerarenwoningen 
en op erven van families 



Full Color festival in Kampen 
Alles is in Burkina ingekocht. 



Full Color in Kampen   in 2012 

Hulp  
uit Burkina Faso  
van onze gasten. 
  
Kreativo staat  
ook met de kraam  
voor AFOS. 



Aandacht voor de  
Zonnepanelenactie tijdens de  

Meerpaaldagen 

Resultaat: 
Licht op de erven in de avonduren 



In 2012 verscheen een artikel in dagblad Trouw  
n.a.v. de  Publicatie van het Sociaal Cultureel Planbureau. 
 

                            Onderwerp: particuliere initiatieven  
                            in ontwikkelingssamenwerking. 
 
                            De conclusie van het onderzoek was dat  
                            deze initiatieven zinvol zijn en ook  
                            in Nederland bijdragen aan een socialere  
                            maatschappij. 
 
                                                    AFOS was een van de  
                                                    31 particuliere organisatie 
                                                    die geïnterviewd werd. 



Elk jaar nieuwe acties 

Zelfs in Amerika wordt hard voor onze projecten gewerkt. 

Aan Boord 

Oliebollenactie door de prot. gem. 



Veiling op de CAH 
tijdens de 

Goededoelenweek 



Wereldwinkel bestaat 45 jaar 

Voor het onderwijsproject in Rakissé 



Georges Nongkouni, coördinator van de  
Partnerorganisatie Kogindi, later ZENA,  
was van grote betekenis voor AFOS  
en de projecten in Burkina Faso.  

                  Michel Groen, docent en  

                     initiatiefnemer van het  

 huiswerkproject  “Leren voor Leren”   



Dianne Nicolaï, tussenpersoon voor AFOS en  
Burkina Faso, vormt met George Nongkouni  

een hecht team. Zij zorgen dat de  
actieopbrengsten op de juiste plek  

terecht komen.  



Voorlichting op scholen 



Sint Maartenactie 
voor een project 
in een 
ontwikkelingsland 

Waterpomp voor  
het dorp Yamkom 



In Biddinghuizen  zetten de 
leerlingen van de Wingerd 
zich al vanaf 1972 in voor 
leeftijdsgenootjes in 
ontwikkelingslanden. 

Huiswerk maken 
bij lamplicht,  

mogelijk gemaakt  
 door  

zonnepanelen 



Nooit tevergeefs 
een beroep gedaan  

bij Wilde Ganzen 
voor subsidie 



veel plezier 
met de kleding  
uit Burkina Faso 





Samenwerking met : 
 
Zeewolde Werelddorp 
 
Wilde Ganzen 
 
Stichting Kreativo 
 
Kogindi/ZENA (BF) 
 
Stichting Steun voor Oudalan 



Door de jaren heen verloopt de communicatie  
steeds beter. 

 
Van schrijven en met een vaste lijn telefoneren, naar 
faxen, e-mailen, mobiel telefoneren en appen. 
Gebruik van Digibord en powerpoint op de scholen. 
 
Foto’s worden rechtstreeks, tijdens het werkbezoek  
aan het project, toegestuurd.    
 
 
  
Vanaf 2011 de eerste website. www.afosflevoland.nl  
Vernieuwde versie in gebruik vanaf  2014, 
gemaakt en onderhouden door Duc-Viët Nguyen 

http://www.afosflevoland.nl/


2014 
Prijs voor AFOS voor de foto en het  

ingezonden verhaal voor de  

“kleine goededoelenwedstrijd” 
 

spreker 
minister Ploumen 



Nieuwe bestuursleden zijn nodig  
om AFOS een toekomst te geven. 



Een nieuwe uitdaging: 
AFOS gaat in 2017 
samenwerken met 

 
Stichting Steun voor Oudalan 

Groot project voor  
water –en voedselzekerheid  

in het noorden van Burkina Faso 

Wilde Ganzen Magazine juni 2018 



Tot slot Jan Aukema aan het woord die 
de Geschiedenis van AFOS op een rijtje zette: 

 
“Wat leverde dat werk voor AFOS allemaal op, vraag ik me nu  
terugblikkend af. 
  
Ja, er is voor veel meer dan een miljoen euro bij elkaar geharkt  
voor ontwikkelingsprojecten. 
  
Ja, het heeft soms wel heel veel energie gekost, soms was het  
bijna een bijbaan. 
  
Ja, ik vond dat het zinvol was om te doen, je leeft tenslotte op  
deze aarde om die een beetje beter achter te laten, dan die 
was”. 



Inmiddels 50 jaar actief voor AFOS. 
 

Het resultaat?? 
“Echt….., er is minder armoede”, 

 blijkt uit een onderzoek van Mirjam Vossen, die promoveerde aan de 

Radboud Universiteit op “Framing van armoede in de media”. 
Trouw 9 jan. 2018 

En daarom gaan we door……!!!! 


