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Dank je wel Rien! 

Beste vrienden, vrijwilligers, voormalige vrijwilligers,  

In 2003 kwam ik bij de Anne Frank Stichting. Via de Anne Frank Stichting en mijn werk bij ASF heb ik 
niet alleen heel veel bijzondere mensen ontmoet maar ook mijn passie voor geschiedenis ontdekt.  

Daarom wil ik het over ontmoetingen hebben: 

Op mijn 20e kwam ik als ASF Vrijwilliger bij de Anne Frank Stichting werken. Dat is nu 16 jaar 
geleden.  

Tijdens het jaar als vrijwilliger word je bij wijze van spreken in sneltreinvaart volwassen. Je ontmoet 

niet alleen leeftijdsgenoten, maar werkt samen met mensen en ontmoet gedurende het jaar allerlei 

verschillende mensen, mensen die je thuis in je geboortestad niet had ontmoet. 

De ontmoeting met schoolklassen tijdens mijn werk bij de Anne Frank Stichting waren voor mij erg 

bijzonder: een groep Joodse jongeren uit Antwerpen, die heel enthousiast Duits wilden praten 

omdat zij dat ook konden; vaak ook schoolklassen die maar een klein beetje jonger waren dan ik.  

En bij mij heeft de tijd als vrijwilliger een blijvende indruk achtergelaten. “Can I get my bike back” + 

“Een paar jaar geleden kon je hier nog niet zo openlijk Duits praten” twee uitspraken die me heel erg 

bewust ervan hebben gemaakt, dat het werk van ASF toen en nu nog steeds heel erg belangrijk is; en 

dat niet alleen in Nederland maar in alle landen waar ASF vrijwilligers zich inzetten. Om juist hier de 

dialoog aan te gaan met mensen.  

ASF voelt als thuiskomen. Na bijeenkomsten, seminars, themamiddagen kom ik vol inspiratie en 
energie thuis.  

Daarnaast heb ik via ASF mijn passie voor geschiedenis en educatie ontdekt -> dit is een leidraad in 
mijn leven gebleven. Na mijn studie geschiedenis ben ik aan lerarenopleiding begonnen.  

Bij de vriendenstichting raakte ik zelf in 2006 betrokken, kort na de oprichting in 2005 

De taak van des stichting is het om de activiteiten van ASF in Nederland te ondersteunen. Sinds een 
aantal jaar (2015 of 2016) hebben wij ook de ANBI status (algemeen nut beogende instelling).  

De Stichting vrienden ondersteunt de activiteiten van ASF in Nederland met een betrokken groep 

vrijwilligers. We ondersteunen het werk van ASF vaak heel praktisch: koken voor de nieuwe groep 

vrijwilligers, bezoek tijdens seminars, meedenken met het organiseren van themamiddagen, of met 

oplossingen komen voor nieuwe projecten, maar natuurlijk ook structureel: zoals subsidieaanvragen 
voor het jubileum, seminars.  

Een belangrijk project is het mentorenproject: elke vrijwilliger krijgt aan het begin van haar/zijn 

vrijwilligersjaar een mentor die de vrijwilliger vaak met praktische zaken helpt: waar kun je een fiets 

kopen of goedkope meubels. Soms samen koken/eten etc. In dat kader wil ik graag alle mentoren 
vragen om even op te staan.   

Tijdens dit jubileum wil ik ook graag twee leden van het eerste uur herinneren: Karl-Ernst Hesser en 
Gerda Mentink. Beiden waren bij de organisatie van het 50jarige jubileum betrokken. 

Karl-Ernst Hesser is op 3 januari overladen 2019; jarenlang bestuurslid van de Vriendenstichting. 

Karl-Ernst was al in de jaren 70 betrokken bij ASF (en die band is altijd blijven bestaan). Tot 2011 was 

hij secretaris van de vriendenstichting. Ook daarna heeft Karl-Ernst jarenlang tijdens het 



introductieseminar met de vrijwilligers over de actuele situatie in Nederland gesproken. Karl-Ernst is 

77 jaar geworden. 

In November 2015 is Gerda Mentink op 74-jarige leeftijd overleden. Gerda was jarenlang nauw 

betrokken bij ASF, o.a. als bestuurslid van de Stichting Vrienden. Vanaf 2006 was zij coördinator van 
het mentorenproject en mentor van vrijwilligers. 

Ontmoetingen zijn een leidraad in het werk met en voor ASF: altijd weer bijzonder zijn ook de 

ontmoetingen met de groep vrijwilligers. 

Vaak al op de eerste dag als een kleine groep voor de groep kookt of op de kennismaking tussen vw, 

mentoren en vriendenstichting en paar dagen later. 

Ik zie me dan zelf terug: de sprong die je in dit jaar maakt, de ervaringen die je verzamelt en de 

indrukken die je meeneemt als je na dit jaar weer thuis komt (of besluit zoals ik langer te blijven). 

 Bedankt voor jullie aandacht en ik wens jullie heel veel plezier vandaag! 

 


