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Om te strijden voor goede gezondheidszorg en toegang tot 

hiv-medicijnen. Want slechts 20 van de 37 miljoen mensen die 

leven met hiv had eind 2017 toegang tot hiv-remmers.

In vele landen heb je het daarnaast extra moeilijk als je vanwege 

je seksuele voorkeur, je sekswerk of het feit dat je transgender 

bent wordt gediscrimineerd en je daardoor jezelf minder goed 

kan beschermen tegen een hiv-infectie. Kortom er zijn vele 

redenen om je in te zetten om de kwaliteit van leven en de 

mensenrechten van hen die leven met hiv (of het risico lopen 

om hiv-geïnfecteerd te raken) te verbeteren.

 

Daarom vindt ook dit jaar weer een grote demonstratie plaats 

waar mensen met hiv hun stem laten horen en aandacht vragen 

voor mensenrechten en toegang tot goede hiv-gezondheids-

zorg. Ik ben blij dat ik samen met andere vrijwilligers deze 

demonstratie mag organiseren als aftrap van een fantastische 

conferentie. Als je actief of ondersteunend mee wil doen aan 

deze demonstratie kijk dan op aidsdemo2018.nl.

Ik zal persoonlijk tijdens de conferentie veel te vinden zijn in de 

Global Village. Dit deel van de conferentie is gratis toegankelijk 

en zal een rijk gevuld programma kennen. Ik kijk ernaar uit om 

samen met vele Nederlandse vrijwilligers de activisten van buiten-

landse hiv-gemeenschappen welkom te heten in Amsterdam. 

Ik hoop je in de Global Village tegen te komen en dat je, net als

ik, kennismaakt met de kracht van de wereldwijde hiv-gemeen-

schap.

Alexander Pastoors

Namens de Nederlandse hiv-community

Deze zomer zal ik voor de vijfde keer aan een Wereld Aids 

Conferentie deelnemen. Het voelt bijna vertrouwd en toch zal 

het heel anders zijn. Want deze keer ga ik niet naar een plek 

ergens ver weg op deze planeet, deze keer komen de confe-

rentie en vele hiv- en aidsactivisten vanuit de hele wereld naar 

Amsterdam. Bovendien mag ik in het organisatiecomité van de 

conferentie de lokale gemeenschap van mensen die leven met 

hiv vertegenwoordigen. Een grote eer en verantwoordelijkheid.

Vanaf mijn eerste deelname aan de conferentie in Wenen in 

2010 heb ik de kracht ervaren van het besef deel uit te maken

van een wereldwijde gemeenschap van mensen die leven 

met hiv. De verrijking van het leven die ik keer op keer heb

ervaren door tijdens een conferentie van gedachten te wisselen

met hiv-activisten van Paraguay tot Kazachstan. Om te leren 

van aidsactivisten van Canada tot Tanzania. Het besef dat je 

deel uitmaakt van een wereldwijde gemeenschap van ruim 

37 miljoen mensen die net als jezelf met hiv leven en vaak 

tegen dezelfde dingen aanlopen in hun dagelijkse leven, hoe 

verschillend de leefomstandigheden ook kunnen zijn. Dat is 

onbeschrijflijk inspirerend en heeft mijn activisme en inzet over 

de jaren alleen maar sterker gemaakt.

De bezoeken aan de conferenties hebben letterlijk mijn ogen 

geopend voor de gevolgen van de hiv-epidemie wereldwijd 

en de kracht van gemeenschappen om te strijden tegen hiv. 

Om te strijden tegen criminalisering, discriminatie, stigmatise-

ring en uitsluiting van mensen met hiv. Om te vechten tegen 

criminalisering van drugsgebruikers, sekswerkers en homo-, 

biseksuele en andere mannen die seks hebben met mannen. 

Voorwoord
RETHiNK+
Met de campagne RETHiNK+ 

daagt ViiV Healthcare zichzelf 

en andere organisaties uit: wat 

kan nog beter? Komende zomer 

tijdens de 22ste internationale 

aidsconferentie in Amsterdam 

is er alle gelegenheid om met 

mensen en organisaties van 

over de hele wereld ervaringen 

uit te wisselen. In deze special 

vanRETHiNK+ blikken we vooruit 

op AIDS 2018.

Colofon

RETHiNK+ is een uitgave van ViiV Healthcare 

Nederland.

Hartelijk dank aan alle geïnterviewden, die hun 

persoonlijke of professionele ervaring wilden delen.

Tekst en productie: 
Fieke Livius, Volle Maan communicatiebureau, 

Amsterdam

Vormgeving: 
Richard Kleist, Creatieve Kracht, Almere

Fotografie: 
Marjolein Annegarn, Garn fotografie, Zaandam, 

Maria Heijdendael Fotografie, Amsterdam

en Sean Black (foto Peter Staley op pag. 58)

Drukwerk: 
NPN Drukkers, Breda

Bekijk ook eens de videoverhalen op Rethinkhiv.nl.
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naast een medische insteek spelen ook thema’s als 

mensenrechten, discriminatie, educatie en toegang tot 

preventie en zorg. Juist de maatschappelijke context is 

heel belangrijk. De community van mensen die leven met 

hiv, speelt een grote rol tijdens dit congres.

I love Amsterdam
Amsterdam heeft zichzelf een aantal jaren geleden ge-

nomineerd als gastlocatie. Initiatiefnemer hiertoe was de 

congresorganisatie van de RAI. Amsterdam had een aantal 

pluspunten die hebben geleid tot een positief besluit van 

de IAS. Zo zijn alle mensen uit de community welkom. Neder-

land kent in tegenstelling tot sommige andere landen geen 

inreisverbod of restricties voor mensen met hiv, sekswerkers 

of druggebruikers. Amsterdam is bovendien goed bereik-

baar vanuit alle windstreken, met veel rechtstreekse verbin-

dingen. Verder heeft de Nederlandse overheid heel snel en 

helder financiële steun toegezegd. En wat de IAS ook heel 

belangrijk vond, is dat het ministerie van Buitenlandse Zaken 

zich heeft gecommitteerd om actief te helpen hiv en aids 

in Oost-Europa en Centraal-Azië tijdens de conferentie 

onder de aandacht te brengen.

PETER REISS
Hoogleraar Inwendige Geneeskunde AMC Amsterdam 

en directeur van Stichting HIV Monitoring

AIDS 2018 is een megaklus, 
met een enorme diversiteit aan 
mensen en onderwerpen

Tweejaarlijks is er vanuit de International 

AIDS Society (IAS) en een aantal andere 

organisaties, waaronder UNAIDS en het 

Global Network of People Living with HIV 

(GNP+), een internationale aidsconferentie 

voor zowel wetenschappers als mensen die 

leven met hiv. In 2018 is Nederland gast-

land en mede-organisator. Professor Peter 

Reiss is co-chair van het congres AIDS 2018, 

dat zo’n 18.000 mensen van over de hele 

wereld naar Amsterdam zal trekken.

Maatschappelijke context
Peter Reiss: “Het congres is geen op zichzelf staand

evenement, maar een vast onderdeel van de mondiale

aidsbestrijding. Tweejaarlijks wordt hier de balans opge-

maakt: wat is er van plannen terechtgekomen en waarop

moet de focus de komende jaren liggen? Het onderwerp

wordt vanuit diverse invalshoeken en disciplines benaderd: 

6 7
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Programmacommissies
De conferentie kent een Conference Coordinating 

Committee, de CCC. Deze internationale com-

missie bepaalt het programma. Nederland is in de 

CCC vertegenwoordigd door Marc van der Valk, 

internist-infectioloog in het AMC en voorzitter van 

de Nederlandse Vereniging van HIV-Behandelaren 

(NVHB), Alexander Pastoors namens de Hiv Vereni-

ging, Monique Middelhoff namens het ministerie 

van Buitenlandse Zaken, en Peter Reiss. Binnen 

de CCC zijn ook de voorzitters van het Scientific 

Program Committee (SPC) en Community and 

Leadership Program Committee (CLPC) vertegen-

woordigd, onder wie Louise van Deth, directeur van 

Aidsfonds, vanuit het CLPC. 

Tijdslijn programmabepaling 
Het SPC en CLPC hebben elk inmiddels vijftien ses-

sies voor het conferentieprogramma ontworpen 

vanuit hun deskundigheid op diverse (wetenschap-

pelijke) deelgebieden. De CCC zelf heeft twee van 

in totaal acht sessies ontworpen. Tot begin februari 

hebben wetenschappers en anderszins bij de aids-

bestrijding betrokken mensen abstracts kunnen 

indienen met resultaten van onderzoek op allerlei 

gebieden. Al deze abstracts worden door een grote 

groep van internationale experts beoordeeld en 

gescoord, op basis waarvan een selectie wordt 

gemaakt van de beste abstracts, die tijdens de 

conferentie worden gepresenteerd. Natuurlijk is er 

in het programma ook ruimte voor eventueel baan-

brekend laatste nieuws.

Multidisciplinaire wetenschap
Het congres is multidisciplinair: naast fundamenteel en 

klinisch-wetenschappelijke studies rondom het hiv-virus, 

zijn er bijvoorbeeld ook sociaalwetenschappelijke, 

politieke, financieel-economische en praktijkgerichte 

studies. Nieuwe, wetenschappelijke bevindingen worden 

gepresenteerd en onderwerpen worden verder uitge-

diept in bijvoorbeeld paneldiscussies. We hopen op 

nieuwe inzichten, maar op dit moment is daar nog niets 

over te zeggen. Het is natuurlijk fantastisch als we het 

congres kunnen verbinden aan een doorbraak op een 

van de gebieden!

Global Village
Naast het wetenschappelijke programma vinden er 

culturele activiteiten, debatten, live performances en 

veel meer plaats in de Global Village, een centrale 

plek in de RAI die voor iedereen toegankelijk is, dat 

wil zeggen ook voor het algemene publiek dat zich 

niet voor de conferentie heeft ingeschreven. De invul-

ling wordt verzorgd door mensen van allerlei nationa-

liteiten. Het idee is dat bezoekers – en dan vooral uit 

de community – het wetenschappelijke programma 

afwisselen met deze activiteiten. In de Global Village 

wordt zichtbaar hoe wetenschap vorm krijgt in de 

community en tot actie leidt. 

Jongeren aanspreken
Met het congres willen we vooral ook een jonge gene-

ratie aanspreken. Dat doen we door het programma 

aantrekkelijk te maken voor jonge mensen. En door 

bijvoorbeeld voor presentaties jonge, veelbelovende 

wetenschappers te vragen, die aan het begin staan 

van hun carrière. We belichten onderwerpen vanuit de 

jongeren en praten ook mét jongeren over diverse on-

derwerpen. In de CCC (zie kader) zijn de jongeren ook 

vertegenwoordigd, door een jong lid uit de Oekraïne.

begin 2018 alle touwtjes samen. Het is een enorm leuk 

project, door de diversiteit aan mensen en invals-

hoeken. De IAS schetst weliswaar een kader en levert 

draaiboeken, maar bij de invulling is er veel ruimte 

voor creativiteit. Dat maakt dat ik heel bijzondere 

mensen ontmoet van buiten mijn vakgebied en op 

hoog niveau met mensen spreek. Ik hoop dat we een 

conferentie neerzetten waarvan men achteraf zegt: 

‘Dat was echt heel goed.’”

Educatie
Scholing is in de aidsbestrijding heel belangrijk. Wij 

proberen dit tijdens het congres extra onder de 

aandacht te brengen, onder meer door te bespreken 

hoe je de boodschap aangaande aidsbestrijding 

per doel- en leeftijdsgroep het beste overbrengt. We 

weten bijvoorbeeld dat ook in Nederland de commu-

nicatie richting mensen met een migratieachtergrond 

nog kan worden verbeterd. Tijdens het congres kunnen 

wij dus ook onze kennis verrijken door te leren van 

ervaringen op dit gebied elders in de wereld.

Hoge ambities
Als organiserend land willen we niet alleen een heel 

goed congres neerzetten, maar ook relevant zijn voor 

de ‘gewone’ Nederlanders. Het zou heel mooi zijn 

als er dankzij het congres een groter besef komt dat 

hiv nog niet ‘over’ is. Mensen met hiv, ook in Neder-

land, worden nog steeds met het stigma geconfron-

teerd. Met de recent uitgedragen boodschap n=n 

(niet-meetbaar betekent ook niet-overdraagbaar) 

probeert de Hiv Vereniging dit stigma te verminderen. 

We willen ook overbrengen dat in Nederland de pu-

blieke gezondheid en zorg aangaande hiv heel goed 

geregeld zijn, waar in andere landen preventie en 

toegang tot medicijnen nog echt een groot probleem 

zijn. Ook bedrijven we in Nederland multidisciplinaire 

hiv-wetenschap op een heel hoog niveau. AIDS 2018 

zal zonder meer veel media-aandacht krijgen. Wij 

denken erover na hoe je deze aandacht kunt benutten 

om er het maximale uit te halen, onder andere door 

(inter-)nationale beroemdheden aan het congres te 

verbinden.

Divers en creatief
De organisatie van AIDS 2018 is een megaklus, waar 

we al jaren aan werken. Uiteindelijk komen toch pas 

Prof. dr. Peter Reiss is hoogleraar Inwendige Geneeskunde 

bij het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam en 

directeur van Stichting HIV Monitoring. Daarnaast zit hij in 

de wetenschappelijke adviesraad van de French National 

Agency for AIDS Research (ANRS) en de Swiss HIV Cohort 

Study, en is hij is lid van het bestuur van diverse (inter)-

nationale onderzoeksprojecten op het gebied van hiv.

Dr. Reiss is clinical HIV section-editor voor Antiviral Therapy 

en lid van de redactieraad van een aantal andere tijdschriften.

Hij is daarnaast ook Past President van de European Aids 

Clinical Society (EACS) en tot 2014 was hij regionale afgevaar-

digde voor Europa & Centraal Azië in de Governing Council 

en Executive Committee van de International Aids Society 

(IAS). Vanuit zijn professionele kennis en betrokkenheid bij het 

onderwerp is hij nu co-chair van AIDS 2018.

OVER PETER REISS
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de workshopbegeleiders een workshop organiseren, 

en is er voor de Positive Sisters ruimte voor bijvoorbeeld 

een dansworkshop. We hopen dat er veel voorstellen 

komen voor presentaties, workshops, interviews en wat 

iedereen maar kan bedenken om aan het internationale 

publiek te laten zien. 

Nederlandse uitstraling
De uitstraling van Positively Dutch sluit aan bij de 

postercampagne waarover Leo Schenk elders in dit 

magazine vertelt. Zo zijn we als Nederlandse gemeen-

schap goed herkenbaar. Op PositivelyDutch.nl komt 

een website met links naar alle deelnemers. Ook op 

hivvereniging.nl besteden we uiteraard aandacht aan 

de conferentie. Hier plaatsen we onder andere een 

wegwijzer naar al het vrijwilligerswerk dat bij verschil-

lende organisaties kan worden gedaan. En tijdens de 

conferentie plaatsen we hier onze updates en blogs.

We hopen dat zoveel mogelijk mensen vanuit het hele 

land naar Amsterdam komen om deel te nemen aan 

dit spectaculaire event!”

Wil je als vrijwilliger een bijdrage leveren in de Net-

working Zone van Positively Dutch? Stuur dan een mail 

naar positivelydutch@hivvereniging.nl. 

“De Global Village wordt dé ontmoetingsplek voor alle 

gemeenschappen uit de hele wereld.”, vertelt Pieter 

Brokx, directeur van de Hiv Vereniging. “Deze is gratis 

toegankelijk, zodat het ook voor mensen uit Nederland 

een leuk dagje uit is.”

Van de Nederlandse community voor 
iedereen
We zijn al een aantal maanden hard aan het werk om 

ervoor te zorgen dat we als Nederlandse gemeen-

schap zichtbaar zullen zijn op de conferentie. Op dit 

moment zijn we druk bezig om de community samen te 

brengen. Een werkgroep van vrijwilligers realiseert deze 

ontmoetingsplek en het programma daar gedurende 

die week. Er komen tijdslots waarbinnen partijen iets 

kunnen organiseren. Zelf zullen we de Networking Zone 

gebruiken om bijvoorbeeld onze campagnes over n=n 

en #MillionPositiveFaces te promoten. Hello gorgeous 

zal er de speciale internationale editie presenteren 

en Atlas2018 promoot er hun expositie in de Beurs van 

Berlage.

Invulling gewenst
De ruimte is beschikbaar voor alle community-orga-

nisaties uit Nederland van mensen met hiv: voor de 

groepen van de Hiv Vereniging, maar ook andere 

partijen uit de Nederlandse hiv-community. Zo kunnen 

De Hiv Vereniging heeft een actieve rol in het samenbrengen van de 
community. Tijdens AIDS 2018 wordt voorzien in een ontmoetingsplek 
voor de achterban in de Global Village: een ‘Networking Zone’ 
georganiseerd in samenwerking met hello gorgeous en Atlas2018. 
Deze samenwerking heeft de naam Positively Dutch gekregen.

Positively Dutch brengt 
de community bij elkaar

PIETER BROKX
Directeur Hiv Vereniging

10
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LISELOTTE ZOETMULDER
Projectmanager AIDS 2018 IAS

Een militaire 
operatie, maar 

met veel ruimte 
voor creativiteit en 

lokale inkleuring
Liselotte Zoetmulder vormt het lokale kantoor van de IAS in Nederland, 

met collega’s op afstand bij de IAS in Genève. Eerder was ze betrokken bij 

de organisatie van het aidscongres in Melbourne, Australië, en Durban, Zuid-Afrika. 

“In grote lijnen is het een militaire operatie die elke twee jaar ongeveer hetzelfde 

verloopt. Daarnaast zoeken we altijd naar de lokale inkleuring.”

12 13
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protestmars in de stad zijn, en activisten mogen inbreken

bij sprekers. Wel verloopt dat georganiseerd, we weten 

graag van tevoren welke presentatie onderbroken zal 

worden en waarom. Een onderbreking mag vijf minuten 

duren, moet met respect voor de spreker plaatsvinden 

en mag niet bedreigend zijn. 

Netwerken
Mijn functie bestaat uit heel veel netwerken om de 

niet-standaard onderdelen van het congres en vooral 

in de Global Village goed in te vullen. Daartoe werk 

ik veel samen met de Hiv Vereniging, GNP+ en andere 

Nederlandse organisaties. Hun aandachtspunten 

moeten goed terugkomen op het congres. We vinden 

het belangrijk dat mensen met hiv die normaliter worden 

ondergesneeuwd, zich op het congres mogen laten 

zien; zij krijgen hier een speciale behandeling. Dat 

komt bijvoorbeeld terug in de Positive Lounge, waar 

mensen met hiv kunnen bijkomen van alle presentaties 

en activiteiten. 

Typisch Nederlands
De Global Village wordt het sfeervolle hart van de 

conferentie. We willen gezelligheid uitstralen: gezelligheid 

met een activistisch tintje, zoals dat past bij Nederland. 

We hebben het hier goed voor elkaar en we zullen 

onze best practices zeker uitdragen, maar we moeten 

niet denken dat we nu een stap terug kunnen doen. 

Ook in Nederland worden mensen meer rigide, neemt 

het recht op zelfbeschikking weer af en is het stigma 

nog hartstikke levend. Educatie moet beter; jongeren 

zijn geen key population, maar wel een risicogroep. 

Willen we aids uit de wereld krijgen, dan is blijvende 

aandacht nodig, en budget.”

Vrijwilligers
Straks hebben we ongeveer negenhonderd vrijwilligers 

nodig. We zijn nu aan het informeren, bijvoorbeeld 

op de medische faculteiten van de Amsterdamse 

universiteiten. Vanaf 15 maart gaan we daadwerkelijk 

werven. Een vrijwilligerspost is aantrekkelijk: tegenover 

drie halve dagen werk staat vrije toegang tot het 

congres. Het is een mooie kans voor mensen die zich 

normaal geen toegang tot de conferentie kunnen 

veroorloven.

Maatschappelijk verantwoord 
organiseren
Elke printer in elke sessie betekent papier, en papier 

willen we zo duurzaam mogelijk gebruiken. Voor water 

komen er waarschijnlijk tappunten, zodat er zo min 

mogelijk plastic wegwerpflesjes nodig zijn. Welke ver-

antwoorde bekertjes plaats je dan bij de tap en hoe 

voer je ze af zodat ze kunnen worden gerecycled?

Voor de producten die na deze week overblijven, hebben

we een donatieprogramma. De organisatie Hivos on-

dersteunt ons bij een duurzame aanpak van AIDS 2018.

Activisme
De IAS is zeker geen ivoren toren van waaruit het hele 

congres wordt georganiseerd. Er is heel veel ruimte 

voor creativiteit. Willen de jongeren een Youth Cafë 

van twee verdiepingen? Prima, dan gaan we kijken wat

dat gaat betekenen voor de bezoekersstromen als 

het voorstel door de selectie komt. Rondlopen in een 

metershoog vulvapak? Oké, als je daarmee je bood-

schap kunt overdragen. Een opera door sekswerkers? 

Kom maar op! Voor activisme is ruimte tijdens AIDS 2018, 

sterker nog: we hebben activisme nodig om onder-

werpen onder de aandacht te brengen. Er zal een 

Militaire operatie
“Registratie, catering, security, dat zijn onderwerpen die

elke keer weer terugkomen”, vertelt Liselotte Zoetmulder. 

“Die moeten gewoon goed geregeld worden. De 

catering bijvoorbeeld nemen we lokaal af, via de RAI. 

De registratie doet een externe organisatie waarmee 

de IAS vaker samenwerkt. Geluid is ook zo’n onderwerp. 

Van eerdere congressen weten we dat het centrale 

plein in de Global Village veel geluid geeft. Met de RAI 

samen kijk ik of we met aanpassingen kunnen zorgen 

dat de stands en activiteiten daaromheen minder over-

last gaan ervaren.

500 sessies
Het congres telt meer dan vijfhonderd sessies in vijf 

dagen, soms wel veertien tegelijkertijd, naast een 

compleet programma in de Global Village. Het is 

een enorme operatie om dat allemaal geregeld te 

krijgen: zalen soms tot wel 6.000 m/v, audiovisuele 

middelen, online streaming, routes, programmaboekjes, 

apps, et cetera. Zet je wel of niet vertalers bij een 

sessie en zo ja in welke talen, waar plaats je de hokjes 

voor de vertalers en wat betekent dat voor het aantal 

zitplekken? Bezoekers die niet meer in een zaal pas-

sen, kunnen terecht in één grote overflow-zaal, waar 

schermen staan om allerlei parallelsessies te volgen.

Road maps
Omdat bezoekers door het grote aanbod dreigen 

te verzuipen, formuleren we road maps rondom een 

aantal onderwerpen: je kunt dan alle sessies rondom 

een bepaald issue volgen, waarbij wij hebben gezorgd 

dat er geen overlap is en dat de looproutes tussen de 

zalen binnen de tijd af te leggen zijn. Dagelijks voor 

en na de conferentie zijn er satellite sessions, aanvullend 

op het officiële programma. En voorafgaand aan het 

congres, op 21 en 22 juli, zijn er meerdere preconfe-

renties, waar wetenschappers dieper op bepaalde 

onderwerpen in kunnen gaan.

Visa regelen
Straks komen uit de hele wereld wetenschappers, 

mensen met hiv en andere geïnteresseerden naar 

Nederland. Onder hen zijn ook sekswerkers, werklozen,

mensen met tbc en vele anderen. Vaak hebben zij

een visum nodig. Om dat van tevoren goed te regelen 

voer ik onderhandelingen met het ministerie van 

Justitie en Veiligheid. We hebben nu via de IND de 

toezegging dat iedereen die via de ambassade een 

visum aanvraagt in verband met AIDS 2018, geen 

kosten betaalt. Voor sommige bezoekers maakt dit 

bedrag echt een wezenlijk verschil. Voor ons ook: wij 

verlenen beurzen aan mensen die het congres anders 

niet zouden kunnen betalen en daarin zitten ook de 

visumkosten; zonder die kosten kunnen we meer beurzen 

verstrekken.

Overnachtingen
Al die mensen van over de hele wereld moeten ook 

kunnen overnachten. Dat betekent acht- à tienduizend 

kamers in Amsterdam en omstreken, ongeveer een 

kwart van de capaciteit en dat in het hoogseizoen.

We hebben nu afspraken met hotels in verschillende

prijscategorieën, zodat bezoekers via ons hun over-

nachting kunnen regelen. Daarnaast zijn er gesprekken 

met bijvoorbeeld krakersinitiatieven voor goedkope 

locaties, zodat mensen zonder budget dan een slaap-

plek kunnen krijgen in ruil voor wat werk. Dit gebeurt 

vanuit bijvoorbeeld de Amsterdam Youth Force. 
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LOUISE VAN DETH
Directeur Aidsfonds

Goede informatie vooral 
naar jongeren
We hebben hier geen ‘Vrij veilig’-campagne meer die 

het bewustzijn in stand houdt. Terwijl het echt hard 

nodig is om goed te informeren. Geef jongeren goede 

toegang tot informatie en tot condooms en dan gaan 

ze serieus om met seksualiteit en het voorkomen van 

hiv. Hoe onwetender en machtelozer, hoe slechter ze 

voor zichzelf zorgen. Wij proberen hen vooral online te 

bereiken, bijvoorbeeld via sense.info en advies.chat, de 

eerste online soa-testwijzer. Aidsfonds informeert ook 

artsen, zodat zij alerter zijn om signalen van jongeren op 

te vangen. Dan kunnen ze de juiste vragen stellen om te 

achterhalen of iemand op hiv moet worden getest en 

helpen om (anoniem) de partner te waarschuwen.

Aidsbestrijding heeft altijd te 
maken met politieke keuzes

“AIDS 2018 is een kans om hiv en aids op de kaart te zetten bij het brede publiek. 

Er mag weer meer bewustzijn komen en gevoel van urgentie. De aandacht voor 

het onderwerp verslapt. We zitten op een kantelpunt, met het risico dat het de 

verkeerde kant opgaat. Een einde aan aids, het kan! Dan moeten we wel nu alles 

op alles zetten.”

Teveel nieuwe diagnoses
“In 2030 is aids de wereld uit, dat is ons streven”, vertelt 

Louise van Deth. “Technisch is het mogelijk om hiv te be-

handelen en nieuwe diagnoses te voorkomen. En toch 

zijn er allerlei redenen waarom er nog veel moet gebeuren 

in de twaalf jaar die resten. Ook in Nederland. In 2016 

werd in Nederland 820 keer een nieuwe hiv-diagnose 

gesteld. Dat is 820 keer te veel, in een land waar de kennis 

van hiv groot is en medicatie voorhanden is. Veertig 

procent van deze mensen komt pas laat in de zorg, wat 

betekent dat er een langere periode van hiv-overdracht 

is. Dit speelt extra in migrantengroepen waar het stigma 

groot is. Er moet dus echt iets gebeuren. In vijf jaar tijd 

willen we het aantal nieuwe diagnoses in Nederland 

naar nul brengen.
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Beschikbaarheid preventieve 
middelen
Het Aidsfonds maakt zich hard voor beschikbaarheid 

van PrEP. Niet dat iedereen PrEP moet en wil krijgen, 

maar PrEP moet wel onderdeel uitmaken van het 

preventiepakket. Uit onderzoek blijkt dat de beschik-

baarheid van PrEP leidt tot een drastische afname 

van infecties in het algemeen. Laagdrempelige 

beschikbaarheid van condooms helpt ook. En dat is 

echt geen vrijbrief voor meer seks, zoals soms wordt 

gedacht. 

Lotgenotencontact
We moeten meten wat er gebeurt en hierop insprin-

gen, ook in de regio. In regio’s waar het stigma groot 

is, is het belangrijk dat mensen met hiv elkaar weten 

te vinden: peer-to-peer. Want als je je hiv niet be-

spreekbaar durft te maken met je arts, is het fijn om 

aan iemand uit dezelfde groep te kunnen vragen: 

hoe doe jij dat nou? De Hiv Vereniging en hello gor-

geous doen goed werk om het stigma te doorbreken, 

maar dit is moeilijk in regio’s waar het onderwerp seks 

nog taboe is; seks en hiv zijn nou eenmaal nauw met 

elkaar verbonden.

Positie vrouwen verstevigen
Op wereldschaal zetten we grote stappen vooruit én 

ook achteruit. Jaarlijks komen er 1,8 miljoen nieuwe 

diagnoses bij. De helft van de mensen met hiv is 

onder behandeling, maar de andere helft dus niet. In 

Afrikaanse landen wonen nog altijd de meeste mensen

sen met hiv. Wel zijn hier flinke stappen gezet om de 

verspreiding tegen te gaan. Er zijn landen waar het in-

middels beter gaat, zoals Botswana en Swaziland. 

Maar er zijn ook Afrikaanse landen waar het aantal

nieuwe diagnoses nog stijgt. Vooral vrouwen en meisjes 

zijn kwetsbaar, door de dominante positie van mannen, 

en omdat vrouwen fysiek gezien makkelijker hiv oplopen. 

Andere risicogroepen zijn sekswerkers, homomannen 

en druggebruikers. 

Criminalisering van onderop 
tegengaan 
Er zijn ook landen waar het percentage nieuwe hiv-

infecties nu net zo snel stijgt als tijdens de beginjaren 

van de epidemie in Afrika. In Rusland bijvoorbeeld is 

het aantal nieuwe infecties de afgelopen jaren geste-

gen tot meer dan een miljoen. Bovendien blijven de 

nieuwe infecties niet beperkt tot specifieke groepen, 

maar gaat hiv in Rusland iedereen aan. Hiv verspreidt 

Focus Aidsfonds
Aidsfonds legt de focus in de komende jaren op vijftien 

landen. In deze landen proberen we de politiek te 

beïnvloeden op het gebied van mensenrechten en 

aidsbestrijding. Hiertoe werken we ook samen met 

ambassades. En tegelijkertijd steunen we projecten 

van onderaf, om te laten zien dat het daadwerkelijk 

mogelijk is om het aantal nieuwe diagnoses te vermin-

deren. Voor projecten in Oost-Europa en Centraal-

Azië werken we samen met AFEW International, dat 

zich richt op de gezondheid van risicogroepen in 

deze landen voor hiv (en tbc en hepatitis).

Gastland voorbeeldland
Nederland is een voorbeeldland als het gaat om 

de positie van LHBT, sekswerkers en drugsgebruikers. 

Iedereen heeft hier gelijke rechten. Ook als het gaat 

om ‘harm reduction’ hebben we een voorbeeldfunc-

tie: ons initiatief om drugsverslaafden van schone 

spuiten en van veilige plekken te voorzien, is wereld-

wijd geaccepteerd. Dat willen we ook uitstralen. Als 

gastland van de conferentie kun je laten zien wat 

goed werkt.  Maar het is afhankelijk van de politiek 

of dit vervolgens wordt ingezet. Daarnaast maken we 

ons hard voor gelijke rechten, bespreekbaarheid van 

het onderwerp seks en een pragmatische aanpak. 

Hiertoe gaan we in gesprek met iedereen, voor- en 

tegenstanders. Door te laten zien welke politieke 

keuzes welk resultaat opleveren, willen we de politiek 

beïnvloeden daar waar het nu niet goed gaat. Want 

de keuzes die een overheid maakt, zijn heel bepalend 

voor de situatie rondom hiv en aids in een land. Wat 

mij betreft is AIDS 2018 dan ook een politiek congres.” 

zich snel, terwijl er geen goede toegang tot medicatie 

is. Er gaan hier echt veel mensen dood. In het beleid 

van Poetin heeft aidsbestrijding geen enkele prioriteit. 

Sterker nog: men is tegen homoseksualiteit en hiv is niet 

bespreekbaar. Dat leidt tot criminalisatie van het on-

derwerp hiv. We merken dat het voor ngo’s* hier lastig 

werken is. De enige manier om iets te bereiken is door 

van onderop projecten te steunen. En natuurlijk door 

internationale druk uit te blijven oefenen. Hoe moeilijk 

dit ook is. 

Prioriteit stellen
Ook in andere landen van de voormalige Sovjet-Unie 

zien we dat de situatie verslechtert. En dat de over-

heid hier vaak weinig aan doet. Deze landen kregen 

voorheen als transitieland steun uit het Global Fund, 

waarmee onder meer de aidsbestrijding werd be-

taald. Nu deze steun is weggevallen, blijkt de aanpak 

van hiv en aids vaak geen prioriteit van de lokale 

overheid te zijn. Maar je kunt aidsbestrijding niet aan 

de eigen verantwoordelijkheid van mensen overlaten;

als overheid heb je een rol in zaken aanreiken en 

landelijk regelen.

Conservatisme
Het toenemende conservatisme is ook een bepalende 

factor voor achteruitgang. In landen waar groepen 

mensen, zoals homomannen en transgenders, door 

conservatisme worden gecriminaliseerd, neemt de 

hiv-epidemie drastisch toe. In Indonesië bijvoorbeeld 

is het stigma rond hiv vergroot, wat maakt dat mensen 

hun hiv-status vaak niet (willen) weten. De overheid 

onderdrukt minderheden steeds meer. Slechts dertien 

procent van de mensen met hiv in Indonesië heeft 

toegang tot medicatie.

Aanpak werkt
In Swaziland is de afgelopen jaren geïnvesteerd 

in het terugbrengen van het aantal hiv-infecties, 

door voorzieningen dichter bij mensen te brengen 

en mensen dichter bij voorzieningen. Stamhoofden 

zijn bijvoorbeeld opgeleid om hiv bespreekbaar te 

maken. Met als resultaat dat er nu 44 procent minder 

nieuwe infecties zijn. Dit laat zien dat erover praten 

en gericht beleid wel degelijk zin hebben. Een 

ander voorbeeld is Cambodja. Het idee is daar: 

de seksindustrie hebben we nou eenmaal, dus 

moeten we goed zorgen voor preventie en be-

handeling. Dat werpt z’n vruchten af. Of hiv in een 

land wordt teruggebracht, heeft altijd te maken 

met politieke keuzes.

* Ngo = een van de overheid onafhankelijke, maatschappelijk geëngageerde organisatie
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DANIËL COHEN
Regisseur/schrijver

Poz Paradise 
slaat een brug 

tussen twee 
generaties
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omgaan met rouw, de angst voor verandering en het 

koesteren van verloren dromen zijn universeel, en voor 

een breed publiek herkenbaar, met name ook voor 

survivors van andere soorten ziekten.

Tragikomisch
Poz Paradise wordt een wrange komedie, waarbij je 

een avond hard kunt lachen en dan toch met een 

brok in je keel naar huis gaat. Ik laat me inspireren 

door de tragikomische stukken van Tsjechov, door de 

onbeholpen manier waarop zijn personages iets van 

hun leven proberen te maken. Grappig maar ook 

pijnlijk herkenbaar. Ik heb teksttoneel gedaan, maar 

ook muziektheater, en dat heeft me als regisseur meer 

kleuren in mijn palet gegeven. Ik houd van de manier 

waarop opera en musicals durven te spelen met de 

realiteit. Zo laat ik in Poz Paradise een surrealistische 

nachtclubzangeres, gespeeld door Doris Baaten, 

muzikaal commentaar leveren op het verhaal. Dit 

soort theatrale verrassingen, daar houd ik van. Theater 

draait om de verbeelding!”

het publiek meeleeft met de hoofdpersonen, ontstaat

er meer begrip en doorbreek je stigma’s. Naast de 

voorstelling bieden we ook een educatief programma 

aan, om zo het gesprek te stimuleren, vooral met

jongeren. We zijn trots dat de Stadsschouwburg het

maatschappelijk belang van de voorstelling onderschrijft, 

en we in de Rabozaal in première kunnen gaan. We 

zijn op dit moment vooral bezig met fondsen werven.

Vanaf juni gaan we repeteren met onder meer Stanley 

Burleson en de jonge acteurs Alex Hendrickx en Michael 

Muller.

Het verhaal
Poz Paradise gaat over drie vrienden, vijftigers en al 

jaren hiv-positief, die op Gran Canaria wonen. Begin 

jaren negentig kochten ze hier samen een huis om 

voor elkaar te zorgen in de laatste fase van hun leven. 

Maar met de komst van nieuwe medicatie werd hun 

levensverwachting steeds bijgesteld. Nu, na jaren, 

groeit langzaam het besef dat er wellicht nog wél een 

toekomst voor hen is. Maar hoe moeten ze die toe-

komst invullen? Dan komt hun paradijs onder vuur te 

liggen door de uitbreidingsplannen van een naburig 

Gay Holiday Resort, waar een jonge generatie gay 

mannen op een heel andere manier vormgeeft aan 

hun identiteit. De drie vrienden staan nu voor een 

zware keuze: vechten ze voor hun veilige schuilplek, 

of gaan ze de buitenwereld in om een nieuwe start te 

maken in de tijd die hen nog rest?

Universele thema’s
Bij de eerste lezing van het stuk met bevriende acteurs 

kwamen er veel emoties los. Het is gelukt om de situatie 

heel dichtbij te brengen. Poz Paradise draait weliswaar 

om personages uit de gay community, maar uiteindelijk 

zal het stuk iedereen kunnen aanspreken. Thema’s als 

Meer weten?
Poz Paradise is te zien van 24 juli tot en 
met 5 augustus in de Stadsschouwburg 
Amsterdam. Het toneelstuk is in het 
Nederlands met Engelse boventiteling.

Voor meer informatie:
poz-paradise.nl

Voor kaartverkoop: 
stadsschouwburgamsterdam.nl

Cultuur spreekt de emotie aan
“Er zijn prachtige stukken over aids, zoals Angels In 

America, The Normal Heart en de musical Rent. Maar 

ze tonen de situatie in Amerika in de jaren ’90, toen 

hiv nog een dodelijke ziekte was. Ik liep al langer rond 

met de wens om een actuele voorstelling te maken 

over de Nederlandse situatie”, vertelt Daniël Cohen. 

“Want we vergeten de mensen van wie het leven al 

was opgegeven. Met AIDS 2018 in het vooruitzicht 

ben ik gaan schrijven. Hoe mooi is het om tijdens het 

congres dit nieuwe stuk, Poz Paradise, in première te 

kunnen laten gaan: kunst als emotionele tegenhan-

ger van de ratio, de wetenschap.

Interviews met veteranen
Een jaar lang heb ik research gedaan en geschreven. 

Ik sprak met mannen van 50-plus over hun historie. 

‘Het voelt alsof ik ben teruggekomen uit de oorlog en 

voor altijd de littekens draag’, vertelde een van deze 

long term survivors. ‘De historie van de ziekte ver-

dwijnt nooit meer uit mijn lijf’, zei een ander. De meesten 

konden hun leven weer oppakken, maar hebben nog 

steeds dagelijks te maken met de gevolgen van hun 

ziekte. Hun hiv heeft niet alleen medische consequenties 

gehad, het lichaam verzwakt, maar ook gevolgen ge-

had voor hun psyche. Kun je je nu weer voor de volle 

honderd procent aan iets of iemand geven? Maak je 

alsnog je dromen waar, nu het leven langer duurt dan 

je had gedacht? Hiv is inmiddels beheersbaar, maar 

voor de overlevenden is de kous nog lang niet af.

De jongere generatie
Daarnaast sprak ik met jongeren. Zij kijken heel anders 

aan tegen hiv. Ze hebben een vaag gevoel dat ‘het 

allemaal wel okay is’. Dit leidt tot een gebrek aan 

kennis, maar ook aan empathie. Opvallend is hoe 

weinig zij weten over de beginperiode. Ik denk dat 

zij een beter besef zouden mogen hebben van de 

impact die hiv op levens heeft gehad. Destijds werd 

een kleine, toch al kwetsbare groep mensen door de 

ziekte enorm aangepakt. Aids heeft de community 

in een enorm spotlight gezet. Dankzij de mondigheid 

van homomannen met hiv is een heleboel bereikt. 

Jongeren beseffen misschien niet hoe de vorige 

generatie heeft gevochten voor vrijheden waarvan 

zij nu genieten. Theater heeft de maatschappelijke 

functie om dit soort verhalen te vertellen. Ik hoop dat 

er door Poz Paradise meer contact komt tussen de 

generaties.

Educatie
Met het COC, de Hiv Vereniging en Aidsfonds besprak 

ik mijn vraag: is er interesse in een toneelstuk als dit? 

Het antwoord is: ja. De boodschap moet verteld 

blijven, maar mensen zijn een beetje campagnemoe. 

Theater kan dan een belangrijke rol spelen. Doordat 

Regisseur en schrijver Daniël Cohen maakt een theatervoorstelling 

over de actuele situatie rond hiv en aids, die tijdens AIDS 2018 de 

première beleeft. “We zijn aan het vergeten welke enorme impact 

hiv op het leven van de veteranen heeft.”
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Hiv-preventie is een
lastig onderwerp zo lang 
hele bevolkingsgroepen niet 
worden geaccepteerd

LAMBERT GRIJNS
Ambassadeur Seksuele en Reproductieve 

Gezondheid en Rechten & hiv/aids

“Vanuit mijn functie probeer ik beleid te beïnvloeden 
in landen waar hiv een uiting is van ongelijkheid.”
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een partnerschap dat investeert in lokale programma’s 

voor (onder meer) aidsbestrijding in landen waar het 

probleem het grootst is. Ons ministerie van Buiten-

landse Zaken vindt dat we de steun moeten afbouwen 

maar wel gradueel, zodat we in debat blijven met 

deze landen. Het is belangrijk dat deze overheden hun 

eigen rol gaan zien in de aanpak van hiv en aids. 

Uitwisseling van best practices 
We werken hard om deze landen op de conferentie te 

krijgen. Als onderdeel van AIDS 2018 beogen we een 

politieke bijeenkomst, waarin de ministeries van Gezond-

heid uit verschillende Europese landen samenkomen. 

Doel is naar elkaar te luisteren en ervaringen uit te 

wisselen. Nederland heeft goede voorbeelden van pro-

jecten die werken – denk aan een decentrale aanpak 

in Amsterdam met het H-team – maar ook deze landen 

hebben best practices waarvan wij kunnen leren.

Verbondjes sluiten
Voorheen heette mijn functie Aidsambassadeur. Mijn 

nieuwe functiebenaming Ambassadeur Seksuele 

en Reproductieve Gezondheid en Rechten & hiv/

aids dekt de lading beter. Je kunt aids namelijk niet 

los zien van mensenrechten. Ik spreek met overheden 

over de hele wereld, maar ook met bijvoorbeeld 

kerkelijke instanties. Vaak zijn mensen welwillend als 

het om de gezondheid van hun bevolking gaat, maar 

niet als seksuele geaardheid of gelijkheid van man en 

vrouw ter sprake komen. Daarom bereik ik het meest 

bij ministeries van Gezondheid. Bij de katholieke kerk 

zijn bijvoorbeeld homorechten niet bespreekbaar, 

maar de kerk is wel tegen discriminatie. Dan is dat de 

insteek van het gesprek. We moeten overal verbondjes 

sluiten om aids op politiek niveau aan te pakken.”

ring-anticonceptiemiddel in ontwikkeling, een ring 

voor vrouwen die voor zowel anticonceptie als soa-

preventie zorgt. 

Voorkomen…
Terwijl er in veel landen niet aan preventie of harm re-

duction wordt gedaan, wordt er vaak wel in medicatie 

geïnvesteerd. Drugsgebruikers krijgen géén toegang 

tot schone naalden of methadon en MSM krijgen géén 

voorlichting of condooms. Maar hebben ze hiv, dan 

is er wel medicatie. Dat is geweldig, maar nog mooier 

zou het zijn als we kunnen voorkómen dat mensen ziek 

worden. Dat is niet alleen een ethische kwestie: het 

scheelt de maatschappij uiteindelijk veel geld. 

Geld voor aidsbestrijding
Amerika is veruit de grootste sponsor van de aids-

bestrijding en daar neem ik mijn petje voor af. Maar 

dit geld gaat grotendeels naar medicatie en niet 

naar preventie. Daar komt bij dat het budget flink is 

gedaald als gevolg van het decreet van president 

Trump een jaar geleden, de ‘global gag rule’. Er mag 

geen Amerikaans overheidsgeld meer naar organi-

saties die veilige abortus bespreekbaar of mogelijk 

maken. Door dit verbod zal het aantal abortussen gek 

genoeg niet dalen, maar stijgen. Want ook de preventie

en de voorlichting raken in de knel en abortus zal in de

illegaliteit komen. Bovendien zullen veel meer onge-

wenste zwangerschappen optreden en lopen vrouwen 

meer risico op hiv. Gelukkig is er toch geld voor deze 

organisaties beschikbaar gekomen dankzij She decides, 

een initiatief van Nederland dat internationaal veel 

draagvlak heeft. 

Uitwisseling van kennis en ervaringen
Zoals gezegd neemt in Oost-Europa en Centraal-Azië 

het aantal nieuwe hiv-infecties aanzienlijk toe. Deze 

landen kregen voorheen steun uit het Global Fund, 

Rechten van de mens
Lambert Grijns, Ambassadeur Seksuele en Reproductieve

Gezondheid en Rechten & hiv/aids bij het ministerie 

van Buitenlandse Zaken in Den Haag: “Hiv gaat om de 

rechten van de mens: recht op goede informatie, op 

toegang tot producten en medicijnen, op goede service 

voor iedereen, dus zonder uitsluiting van bevolkings-

groepen. Dat dit in sommige landen geen vanzelfspre-

kendheid is, is niet of nauwelijks een kwestie van geld of 

techniek. Het is een politieke keuze om hiv en aids niet te 

voorkomen en te behandelen. Daarom is het belangrijk 

dat AIDS 2018 niet alleen een wetenschappelijk congres 

is, maar dat er ook een politiek debat wordt gevoerd.

Criminalisering drugsgebruik
Sommige overheden kiezen ervoor om niet te investeren 

in wetgeving die leidt tot gelijke rechten voor iedereen. 

Dat heeft gevolgen voor de gezondheid van groepen 

die genegeerd worden of in de illegaliteit leven. Zo 

lopen in landen waar drugsgebruik gecriminaliseerd 

is, gebruikers meer risico op hiv en tuberculose. Liever 

verklaart men de oorlog aan drugs dan te investeren in 

harm reduction. Terwijl schone naalden en methadon 

slechts een fractie kosten van de strijd tegen drugs. Hiv 

is dan het resultaat van gebrek aan politieke wil. Pas 

als drugsgebruikers worden geaccepteerd, kan harm 

reduction worden bereikt.

Vechten tegen de bierkaai
Een voorbeeld hoe moeilijk dit in de praktijk is, is Wit-

Rusland, waar wél een harm reduction-programma be-

staat, maar drugsgebruik illegaal is. Gezondheidswerkers

voeren hier een moedig beleid gezien het stigma op

drugsgebruik. Maar als een drugsgebruiker voor schone

naalden komt – en dus gezondheidsrisico’s als hiv en

tbc vermijdt – bestaat het risico dat hij meteen daarna

door de politie wordt opgepakt. Harm reduction werkt

dus alleen als er binnen de gehele overheid steun voor is.

Onderwerp seks is taboe
Seks en seksuele rechten liggen nog veel gevoeliger. Er 

zijn landen waar sekswerkers geen enkel recht hebben, 

waar razzia’s worden uitgevoerd op bordelen. Er zijn 

landen waar het verboden is om lgbt te zijn. Gevolg is 

dat er niet wordt geïnvesteerd in seksuele voorlichting 

of condooms, met de extra risico’s van dien. Terwijl de 

acceptatie van lgbt in sommige landen toeneemt, zien 

we een terugval in Oost-Europa en Centraal-Azië. In 

Rusland bijvoorbeeld is (homo)seksualiteit een moeilijk 

bespreekbaar onderwerp.

Onderwijs voor meisjes én jongens
Seksuele ongelijkheid treft met name meisjes en vrouwen. 

Ik zie dan de marktkoopvrouw met tomaten voor me 

die de grens over moet, en seks moet hebben om de 

oversteek te mogen maken. Ook over deze ongelijkheid 

kan ik me heel druk maken. Minister Sigrid Kaag voor 

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking ziet 

een oplossing in onderwijs. Want jonge meisjes die naar 

school gaan, kunnen over het algemeen beter voor 

zichzelf opkomen en kiezen of ze kinderen willen en zo 

ja, hoeveel.  Minder kinderen betekent meer tijd voor 

zichzelf om te werken en minder hoge kosten. En bij 

onderwijs over seksuele ongelijkheid willen we natuurlijk 

juist ook mannen en jongens betrekken.

Anticonceptie
Hiv en anticonceptie hebben veel met elkaar te maken. 

Vanuit Buitenlandse Zaken stimuleren we ontwikkelingen 

op dit terrein door partnerships in productontwikkeling

aan te gaan met de industrie. Een voorbeeld is de 

ontwikkeling op het gebied van vrouwencondooms. 

Een vrouwencondoom kunnen vrouwen preventief 

plaatsen, zodat ze beter beschermd zijn als ze seks 

(moeten) hebben met mannen die geen condoom 

wíllen gebruiken. In Zuid-Afrika bijvoorbeeld zijn vrouwen-

condooms nu redelijk beschikbaar. Er is ook een dual 
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De campagne #millionpositive-
faces wil het brede publiek stil 
laten staan bij de vraag: hoe 

denk jij zelf over mensen met hiv? 
Door een foto te uploaden laat 

je zien dat je solidair bent met 
mensen met hiv in Nederland en 
over de hele wereld. Dat is nodig, 

want de kwaliteit van leven van 
veel mensen met hiv staat onder 

druk door discriminatie. 

A million 
positive faces

Beter informeren
De campagne #millionpositivefaces is een initiatief van 

de Hiv Vereniging in samenwerking met OLVG Oost in 

Amsterdam en ViiV Healthcare. Reina Foppen, mede-

werker community netwerk van de Hiv Vereniging, vertelt: 

“Mensen met hiv worden geconfronteerd met talloze 

vooroordelen. Dit heeft een grote, negatieve impact op 

het leven van veel mensen met hiv. Het grootste pro-

bleem is niet de ziekte zelf, maar het feit dat ze gezien 

worden als anders, terwijl daar geen enkele reden voor 

is. Dat leidt tot angst voor afwijzing. We moeten de kennis 

over hiv bij Nederlanders verbeteren.

Pijnlijk en onderhuids
Vooroordelen en afwijzing zijn vaak geniepig en worden 

niet zo duidelijk uitgesproken. Als iemand zonder hiv bij 

het vinden van een nieuwe relatie een selectie kan toe-

passen ‘aan de voordeur’, dan gaat hij of zij mensen met 

hiv liever uit de weg. Ook al is dat helemaal niet nodig en

kun je met hiv een onbezorgd seksleven hebben. Maar ook

een tandarts die onnodig veiligheidsmaatregelen neemt 

en je altijd als laatste plaatst, betekent een onderhuidse 

afwijzing. Dat is veel pijnlijker nog dan rechtstreeks.

Foto’s met de klok mee: Reina Foppen, Hanne, Kees Brinkman
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Zelfbewust zijn
Stigma is vaak een combinatie van wat er in de omgeving 

speelt en wat je vermoedt dat er speelt. Hoe je het ervaart 

heeft ook te maken met hoe stevig je in je schoenen staat. 

Ben je ervan doordrongen dat je hiv niet kunt overdragen 

als je goed je hiv-medicijnen gebruikt? Ben je zelfbewust? 

Hoe gevoelig ben je voor de mening van mensen in je 

omgeving? Als je van tevoren verwacht dat je vanwege 

hiv afgewezen gaat worden, kijk je wel uit aan wie je het 

vertelt. Dit is een voorbeeld van zelfstigma: je denkt dat 

mensen zo gaan reageren, dus houd je je mond.”

Niet meer overdragen
Prof. dr. Kees Brinkman is hiv-behandelaar in het OLVG 

Oost: “De boodschap dat je het virus niet meer kan over-

dragen als je de hiv-medicijnen goed gebruikt, kan daar 

echt iets aan veranderen. Zelfs niet als je geen condoom 

gebruikt. Niet-meetbaar = Niet-overdraagbaar. ‘Infectieus’ 

zijn is nu dus van tafel. 

Gezond oud worden met hiv
Ik vind dat iédereen zou mogen weten dat je met hiv 

net zo oud wordt als zonder. Dat het nemen van je medi-

cijnen eigenlijk nog makkelijker is dan bij iemand met 

suikerziekte. En dat je er heel gezond en normaal oud 

mee kunt worden. Mensen denken nog steeds dat hiv een 

enge ziekte is waaraan je dood kan gaan. Ze weten er te 

weinig van. Daar kunnen mensen met hiv ook een rol in 

hebben, door open te zijn en niet geforceerd te doen 

over hun hiv. Hoe kunnen we anders verwachten dat het 

grote publiek er normaal over doet? We moeten leren 

om over hiv gewoon te doen, iedereen.”

Doe mee
Doe mee en upload je selfie! Zo laat je zien dat je solidair 

bent met mensen met hiv in Nederland en over de hele 

wereld. De inspiratiebron voor deze campagne is de 

doelstelling van de Verenigde Naties om een einde aan 

aids te maken: 100 procent van de mensen met hiv op 

de wereld kent zijn of haar status, 100 procent heeft 

toegang tot hiv-behandeling en bij 100 procent slaat 

deze behandeling ook aan. En er is nul stigma, er zijn nul 

doden als gevolg van aids en nul nieuwe hiv-infecties! 

Het doel is om door zoveel mogelijk selfies te verzamelen 

tijdens de Wereld Aids Conferentie in Amsterdam in juli 

2018 een krachtig statement te maken tegen stigma en 

discriminatie van mensen met hiv. 

www.millionpositivefaces.nl

Hanne is open over haar hiv
Hanne (29) weet sinds twee jaar dat ze hiv heeft. “Ik zag 

meteen het label dat ik bij wijze van spreken aan me had 

hangen: Hanne-met-hiv. Dat mensen zouden zeggen: ‘Je 

bent een slet, anders zou je dit niet hebben gekregen.’ 

Voor dat eventuele stigma was ik wel bang. Maar ik be-

sefte al snel dat mijn hiv niet iets was waarvoor ik me zou 

moeten schamen. Echt niet, ik ben nog steeds hetzelfde 

waard. Ik ben een open en eerlijk persoon en ik houd 

er absoluut niet van om te liegen. Dus ik besloot om niet 

geheimzinnig te doen over mijn hiv.

Publiekelijk 

Eerst heb ik het aan een goede vriendin verteld, vervol-

gens aan mijn vader en moeder. Daarna dacht ik: ik ga 

voor het grote publiek ook niet onder stoelen of banken 

steken dat ik hiv heb. In het boek én op de website van 

Humans of Amsterdam heb ik mijn verhaal gedaan. Dat 

was mijn manier om in één keer de verste stap te zetten 

die ik kon zetten, zodat ik daarna er nooit meer over na 

zou hoeven denken. Dat heeft goed uitgepakt, de reacties 

waren op een paar na heel positief.

Nieuwe liefde
Anderhalf jaar na de diagnose ontmoette ik een heel 

leuke jongen, op wie ik stapelverliefd werd. Hij wist niet 

dat ik hiv heb. Als je iemand leuk vindt – en hij vindt jou 

leuk – is het wel spannend of hij jou gaat afwijzen. Je 

weet niet of je door eerlijk te zijn over je hiv een einde 

gaat maken aan je relatie. Maar ik heb de sprong ge-

waagd en heb mijn nieuwe liefde verteld dat ik hiv heb. 

Hij reageerde goed. Hij schrok wel en zei dat hij het even 

een plekje moest geven. Maar hij zei ook direct dat hij

nog steeds met me wilde blijven daten. Dat was heel fijn.”
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ANKE VAN DAM
AFEW International Executive Director 

Verspreiding van hiv onder 
drugsgebruikers in Oost-Europa 

en Centraal-Azië is met harm 
reduction te voorkomen

In het beleid richting AIDS 2018 ligt de focus op Oost-Europa en 
Centraal-Azië, landen waar het aantal nieuwe hiv-infecties momenteel 

toeneemt in plaats van daalt. Daartoe wordt samengewerkt met 
AFEW International, een regionaal netwerk met het hoofdkantoor in 

Amsterdam, dat al meer dan zestien jaar bijdraagt aan veilig 
drugsgebruik in de landen van de voormalige Sovjet-Unie.
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maken met (ex-)gevangenen. Ex-gedetineerden treden 

op als barrista. Een graffitikunstenaar gaat samen 

met de conferentiegangers een kunstwerk maken, 

dat aan een VIP zal worden aangeboden. 

Kunst
In de zones en rondom de RAI zullen culturele activi-

teiten komen voor een breed publiek, met artiesten 

uit de regio. Via kunst worden thema’s als stigma en 

discriminatie zichtbaar gemaakt, en de verschillen 

daarin tussen Oost- en West-Europa.

Hoop voor de toekomst 
Hiv in Oost-Europa en Centraal-Azië: het lijkt misschien 

een ver-van-je-bed-show. Maar de regio is drie uur 

vliegen hiervandaan. Het is noodzaak dat we de 

meest kwetsbare groepen in de samenleving niet in 

de kou laten staan, en dat we problemen als multiresis-

tentie van het hiv-virus en voor tuberculose buiten de 

deur houden. Daar is geld voor nodig. Ik merk dat de 

aandacht voor de zorg voor drugsgebruikers verslapt. 

Vanuit de invalshoek hiv is die aandacht er nog wel, 

maar zorg voor drugsgebruikers is veel breder dan 

alleen hiv. AFEW wil deze zomer laten zien dat we 

een organisatie zijn met veel kennis, een netwerk en 

vaardigheden in Oost-Europa en in het werken met 

kwetsbare groepen, waarmee we al vele successen 

hebben bereikt. We werken samen met moedige 

mensen, vol activisme en hoop. AFEW draagt bij aan 

een betere toekomst voor de regio.”

op AIDS 2018. We hebben hen begeleid om hun ab-

stracts te verbeteren, zodat ze meer kans maken bij 

de selectie door de review panels van de conferentie. 

Daarnaast proberen we mensen te ondersteunen met 

een scholarship om hier te kunnen komen. Hiertoe is 

het Martine de Schutterfonds opgericht, vernoemd 

naar Martine, die erg betrokken was bij Oost-Europa 

en Centraal-Azië en is omgekomen in de MH17-ramp. 

Met dit fonds kunnen we ongeveer vijftig mensen 

steunen.

Political meeting
We hopen ook op de komst van ministers van Gezond-

heid en Financiën, met wie we een politieke meeting 

willen rondom de vraag hoe zij goede zorg gaan or-

ganiseren als de steun vanuit internationale donoren, 

zoals bijvoorbeeld het Global Fund, stopt. Hoe gaan 

ze zorgdragen voor toegang tot medicatie en voor 

betaalbare medicatie?

Twee zones
In de Global Village, het publieke gedeelte van de 

conferentie, organiseren we straks twee netwerk-

zones: de Eastern European & Central-Asia (EECA) 

Zone en de Harm Reduction Zone. Per key population 

zoomen we in op de problematiek en geven we aan 

wat nodig is, hopelijk in aanwezigheid van een key 

level person. 

Prison Corner
In de Harm Reduction Zone kijken we breder dan de 

regio. De verspreiding van hiv onder drugsgebruikers 

en strikt drugsbeleid spelen ook in landen als de Filipij-

nen, Thailand, Tanzania en Indonesië. Deze zone krijgt 

een Prison Corner, waar mensen een praatje kunnen 

Drugs in de Sovjet-Unie
“We zijn ruim twintig jaar geleden begonnen in Moskou, 

toen daar een groot probleem was met drugsgebruikers 

die hiv opliepen”, vertelt Anke van Dam. “De succes-

volle Nederlandse aanpak met harm reduction werd 

naar Moskou geëxporteerd, zodat gebruikers daar 

gratis spuiten konden omruilen en informatie kregen 

om zich te beschermen tegen hiv. Later zijn we ook 

in elf andere landen van de voormalige Sovjet-Unie 

gaan werken. We richten ons vooral op drugsgebruikers, 

maar hebben ook programma’s voor andere groepen 

in de samenleving die risico lopen op hiv, zoals mannen 

die seks hebben met mannen, sekswerkers, vrouwen en 

jongeren.

Steun in de gevangenis
Drugsgebruik was en is illegaal in de meeste landen 

van Oost-Europa en Centraal-Azië en daardoor kwam 

AFEW met dit werk ook in gevangenissen. Om vergun-

ningen te krijgen moesten we een relatie opbouwen 

met de lokale overheden. AFEW heeft veel expertise 

opgebouwd in gezondheidszorg voor gevangenen. 

We begeleiden gedetineerden zowel in de gevange-

nis als wanneer ze net zijn vrijgelaten (through care): 

we continueren hun hiv- of tuberculosebehandeling, 

zorgen voor opvang, hereniging met de familie en het 

verkrijgen van persoonsdocumenten. Een identiteits-

kaart is nodig om medicijnen en behandelingen te 

kunnen krijgen. In deze landen is de gezondheidszorg 

heel parallel georganiseerd: heb je hiv, dan ga je 

naar de hiv-dokter, en heb je tuberculose, dan ga je 

naar de tb-arts. Maar als je een drugsgebruiker goed 

wilt helpen, is een integratie van behandeling nodig 

van hiv, tb, virale hepatitis en verslavingszorg.

Organisatie
AFEW zorgt voor preventie, psychosociale support en 

behandeling, maar behandelt niet zelf. We zijn een 

regionaal netwerk met acht mensen in Amsterdam 

en lokale leden van het netwerk in Oost-Europa en 

Centraal-Azië. Via de leden bouwen we de capaci-

teit en vaardigheden op van organisaties, die onder 

andere peer-to-peer hulp verlenen, een opvanghuis 

bieden of outreach support (mobiele steun daar waar 

die nodig is). Omdat drugsgebruik illegaal is en er 

een taboe heerst op hiv, krijgen deze organisaties tot 

nog toe geen enkele steun vanuit de overheid. AFEW 

probeert een brug te slaan tussen de ngo’s* en de 

lokale overheden om samenwerking en overleg te 

verbeteren. Daarbij brengen we ook best practices 

vanuit West-Europa in.

Uitwisseling oost en west
We willen zoveel mogelijk mensen uit deze regio naar 

de conferentie laten komen. We hopen op tweeduizend

mensen van onze doelgroepen, onderzoekers, ge-

zondheidsmedewerkers, activisten en politici. Het is 

belangrijk dat zij ervaringen kunnen uitwisselen als 

het gaat om het bestrijden van stigma, discriminatie, 

opbotsen tegen overheden en het zoeken van finan-

ciering. En dat ze ervaren onderdeel te zijn van een 

groter geheel. Wel moet straks de taalbarrière worden 

geslecht, want veel mensen uit de regio spreken geen 

Engels. Er zullen dus overal tolken Russisch moeten zijn. 

Wij zorgen zelf voor taalbuddies.

Ondersteuning
De afgelopen tijd hebben we organisaties uit de regio 

ondersteund met het opzetten en uitvoeren van on-

derzoek, opdat zij hun resultaten kunnen presenteren 

*ngo = niet-gouvernementele organisatie die onafhankelijk is van de overheid en zich richt op 

een maatschappelijk belang.
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EDWARD DE  ROOY
Nationale voorzitter Amsterdam Youth Force

A Youthful 
Approach to 

#EndAIDS
Jongeren zijn tweejaarlijks vertegenwoordigd op de Internationale 

Aids Conferentie in de Youth Force. Tot nu toe werd deze jongeren-

organisatie per congres opgezet. De huidige Amsterdam Youth Force 

hoopt een doorlopende jongerenbeweging te creëren.
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Rechtvaardigheid
Mijn persoonlijke drijfveer is tweeledig. We leven in 

een wereld waarin het mogelijk is om hiv en aids de 

wereld uit te helpen. In Amsterdam hebben we de 

90-90-90-doelstellingen al gehaald en gaat het om 

de spreekwoordelijke laatste meters. Het is belang-

rijk om door te zetten, want je stopt niet met rennen 

als de finish in zicht is. Daarentegen zitten in andere 

landen de problemen rondom hiv en aids ook in ba-

sisrechten. Zo hoorde ik een verhaal over een Indiase 

jongen, die hiv kreeg en door zijn ouders werd ver-

stoten. Hier in Nederland heb je als homo of iemand 

met hiv gelijke rechten, in andere landen is dat nog 

helemaal niet zo. Ik wil kunnen bijdragen aan gelijke 

rechten. Maar ik moet ook eerlijk zijn dat ik het leuk 

vind om iets te organiseren. 

Serieuze organisatie
Het heeft veel tijd gekost om de AYF op te zetten. Als 

je blijvend iets wil betekenen, moet je een serieuze 

organisatie opbouwen, met een organisatiestructuur, 

werkgroepen, een statuut en een compleet overzicht 

van alle deelnemende organisaties internationaal. 

Om te voorkomen dat volgende Youth Forces veel 

tijd en energie kwijt zijn aan het opzetten van een 

organisatie, is het de bedoeling om een permanente 

structuur op te zetten, zodat lokaal de eerste stappen 

niet meer hoeven te worden gezet. Tijdens de vol-

gende aidsconferenties zullen jongeren dan hopelijk 

sterker vertegenwoordigd zijn en hun belangen nog 

beter worden behartigd.” 

De activiteiten van Amsterdam Youth Force vind je 

23-27 juli in de Global Village en daarvoor via de 

website www.aids2018.org/Get-Involved/Take-part/

Amsterdam-Youth-Force.

taal en begrijpen elkaar beter. In workshops zullen jon-

geren worden getraind om (nog beter) informatie over 

onder meer veilige seks en preventie over te brengen 

op andere jongeren.

Het tweede spoor is leiderschap. Het doel van deze track 

is om te focussen op vaardigheden waarmee jongeren 

effectiever en invloedrijker kunnen zijn in hun gemeen-

schap. We willen graag netwerk- en lobbytrainingen 

geven, maar ook trainingen over organisaties opzetten. 

Het derde spoor is research, waar we kennis en 

vaardigheden over willen dragen zodat jongeren nog 

betere onderzoekers of medische professionals kun-

nen worden. Deze trainingen zullen zich onder andere 

focussen op effectief interviewen en onderzoek doen.  

Naast de drie tracks organiseren we trainingen over 

personal development, zodat jongeren sterker in hun 

schoenen staan. Zo zal tijdens de preconferentie de 

politie Noord-Holland een training geven om zo goed 

mogelijk uit lastige situaties te komen, en zullen er 

trainingen zijn over jezelf presenteren.

Voorbereidingen
Op dit moment komen veel proposals binnen van 

jongeren. Wij helpen met de aanvragen, zodat ze 

beter beslagen ten ijs komen bij de IAS. Daarnaast 

werken we zelf aan verschillende voorstellen om geld 

voor onze activiteiten te werven. Verder zijn we een 

vrijwilligersprogramma aan het opzetten, zodat het 

voor jongeren uit andere landen haalbaar wordt om 

naar Nederland te komen. We bereiden hen voor op 

het volunteer programme van de IAS en onderzoeken 

hoe we hun komst kunnen bekostigen. Kunnen we 

bijvoorbeeld een busreis vanuit Moskou regelen? En 

waar kunnen jongeren straks goedkoop overnachten? 

Jongeren zichtbaar
“Jongeren zijn meestal zwaar ondervertegenwoordigd 

en hun aanwezigheid is vaak niet zo zichtbaar, terwijl 

volgens de WHO jongeren wel dertig procent van de 

nieuwe hiv-infecties vertegenwoordigen”, vertelt Ed-

ward de Rooy, nationale voorzitter van de Amsterdam 

Youth Force (AYF). “Het is onze taak om dit te veranderen. 

Helaas is dit vrij lastig, omdat elke keer de hele Youth 

Force lokaal weer opgezet moet worden. Wij moesten 

dus ook op nul beginnen met het oog op AIDS 2018.

Tijd en geld
De IAS zegt de aanwezigheid van jongeren belangrijk 

te vinden, maar is niet proactief in de ondersteuning. 

En dat is lastig, want een organisatie opzetten is meer 

dan vrijblijvend vrijwilligerswerk. Het commitment is 

er, maar er zijn praktische belemmeringen. De eerste 

paar maanden waren we druk bezig om een juridische 

entiteit te krijgen, want zonder dat kun je vrij weinig. 

Gelukkig is AFEW International daarin onze redder in 

nood geweest! Nu zit het knelpunt vooral in tijd. En geld, 

want als je je inzet voor de AYF, gaat dat vaak ten koste 

van een bijbaan. We hebben nu een harde kern van 

tien mensen die er hard aan trekken. Daaromheen zit 

een schil van zo’n veertig jongeren uit verschillende 

landen. We willen de stem zijn van jongeren over de 

hele wereld en laten horen wat zij nodig hebben als het 

gaat om het leven met hiv en preventie. 

Youth Village
Om onze stem kracht bij te zetten willen we deze 

zomer heel zichtbaar zijn op het congres. Ons streven 

is een groot jongerendorp, de Youth Village, waar 

jongeren elkaar kunnen ontmoeten, netwerken op-

bouwen en samen sterker staan. De Youth Village is 

vooral een plek waar jongeren hun werk en belangen 

kunnen laten zien. Maar AYF vindt het net zo belang-

rijk dat jongeren er kunnen linken, samenwerken en 

bouwen aan een jongerennetwerk dat ook na juli 

door blijft gaan. Er komt een café, er zijn workshops, 

er is een dynamische art arena, een museum en 

een minisoapoli. Je kunt er ook sporten, want samen 

sporten is de ultieme manier om te verbinden. Verder 

zijn er stands waar jongerenorganisaties van over 

de hele wereld zich kunnen presenteren. Voor deze 

organisaties willen we bijvoorbeeld ook speeddates 

organiseren om hen te stimuleren samenwerkingen 

aan gaan. Om dit allemaal te realiseren is creativiteit 

nodig, want het ontbreekt immers aan funding. Maar 

door samen te werken met welwillende organisaties 

zoals de gemeente Amsterdam, de GGD van Amster-

dam en het Amsterdam Museum zal het lukken om de 

Youth Village te realiseren. 

Preconference
In het weekend vóór AIDS 2018 hebben jongeren hun 

eigen preconference met het thema Youth Empower-

ment and Validation. Samen met Y+, het internationale 

netwerk van HIV+ jongeren, wil AYF jongeren zoveel 

mogelijk vaardigheden, kennis en zelfvertrouwen 

geven om nog betere leiders, activisten, onderzoeker 

of peer-to-peer educators te worden. Om de inhoud 

van ons programma zo goed mogelijk aan te laten 

sluiten aan de behoeften van jongeren zijn wij zoveel 

mogelijk input aan het verzamelen. Zo lijkt er in Oost-

Europa en Centraal-Azië behoefte te zijn om te leren 

hoe je een effectieve organisatie opzet en hoe je

goede vlogs kan maken. Het programma van jongeren

wijkt wat af van de overige preconferenties: de 

vrijdag ervoor beginnen we met een borrel en een 

feestje, want als het ijs gebroken is en je elkaar al een 

beetje kent, kun je meer uit de workshops halen.

Drie tracks
We hebben drie sporen waarop we inzetten. Allereerst 

peer-to-peer education: kennisoverdracht neemt sneller 

toe als die van jongeren komt, en seksueel risicogedrag

zal hierdoor sneller afnemen. Jongeren spreken dezelfde 
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ERWIN KOKKELKOREN EN BERT OELE
Les Enfants Terribles

De verhalen van 
mensen die leven 
met hiv gaan niet 
per se over hiv
Les Enfants Terribles presenteert onder de naam Atlas2018 in de 

Beurs van Berlage een overzicht van het leven met hiv en aids in alle 

uithoeken van de wereld. Op Atlas2018 zie je honderden filmpjes 

en duizenden foto’s, die samen het verhaal vertellen van 37 miljoen 

mensen die leven met hiv. Het zijn vaak indrukwekkende verhalen, 

die moed tonen en inspireren.
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Jongeren in Zambia
In Zambia ontmoetten we een jongen, die kort na het 

gesprek overleed. In zijn land is hiv onbespreekbaar, 

terwijl 1,3 miljoen van de 13 miljoen mensen hiv heeft. 

Na zijn dood verscheen ons filmpje over hem op zijn

Facebookpagina. De reacties waren overwegend posi-

tief. Veel mensen waren blij met Mizumbi’s openheid. 

Soms zeggen mensen nare, harde of domme dingen, 

maar – zo bleek – openheid levert ook veel steun op. 

Truckers en sekswerkers in Zuid-Afrika
Indrukwekkend was ook de truckerstop in Zuid-Afrika, 

die omringd was door een kampement van vrouwelijke 

sekswerkers. De truckers en vrouwen leven hier vrij 

vreedzaam naast elkaar. Wel tachtig tot negentig pro-

cent van de mannen en vrouwen hier is geïnfecteerd 

met hiv, onvoorstelbaar hoge percentages.”

Atlas2018 de wereld in
Bert: “Van al het materiaal maken we een documentaire

voor de televisie. Dat is belangrijk voor de mensen zelf, 

maar ook voor de samenleving. Na AIDS 2018 gaat 

Atlas de wereld in. Wij zullen het misschien wat rustiger 

aan doen, maar Atlas zal doorgroeien. Deze verhalen 

moeten hoe dan ook worden gezien. Atlas blijft.”

Films, foto’s, interviews, verhalen vind je op 

www.atlas2018.org. 

Van 22 juli tot en met 2 augustus is Atlas2018 

te beleven in de Beurs van Berlage.

Verhalen vertellen over hiv
“In 2009-2010 maakten we ‘De Tijd Daarna’, een drie-

luik over hiv en aids in Nederland, bestaande uit een 

documentaire, een boek en een tentoonstelling. We 

wilden een document maken met blijvende waarde”, 

vertelt Erwin Kokkelkoren. “Het hele verhaal van begin 

jaren ‘80 tot 2011 moest worden verteld, door mensen 

met hiv die erbij waren. Lambert Grijns van het minis-

terie van Buitenlandse Zaken sprak bij de presentatie 

van de documentaire in Melbourne 2014. Hij wees 

ons op de kans dat het congres in 2018 in Amsterdam 

zou worden georganiseerd. Dat was de aanzet voor 

Atlas2018 ‘I will Speak, I will Speak!’

Van betekenis zijn
We hebben er wel even over na moeten denken. Wij 

waren klaar, dachten we. ‘De Tijd Daarna’ was voor 

ons een eenmalig project. Hiv heeft in ons leven een 

grote rol gespeeld, we zijn long term survivors. Maar 

we wilden niet alleen verhalen maken over hiv. Het 

leven bestaat uit zoveel meer. Dus hoe zinvol was het 

om hiermee door te gaan? Zouden we daadwerke-

lijk iets kunnen betekenen? Hoe dichtbij zouden we 

kunnen komen in een mondiaal project? En zouden 

we het volhouden, wetende dat we fysiek niet zo sterk 

meer zijn?”

Dicht bij de mens komen
Bert Oele: “Het antwoord was ‘ja’. We wilden laten 

zien dat er meer is dan het standaardbeeld dat men 

heeft van hiv. Door mensen van over de hele wereld 

te laten vertellen wat ze met hun leven doen, hoe ze 

hun toekomst zien en welk deel hiv daarin heeft. Als 

je de mensen achter de hiv kunt laten zien met hun 

moed, kracht en betrokkenheid, dan kunnen die 

verhalen een aanmoediging zijn voor anderen en 

aanzetten tot verandering.

Hotspots bezoeken
Dus werken we nu sinds 2015 aan het project Atlas2018 

‘I will Speak, I will Speak!’. We bezoeken alle hotspots 

om met eigen ogen te zien over wie we het nou 

eigenlijk hebben als het gaat om ‘de mensen die 

leven met hiv’. We zijn begonnen in Duitsland, daarna 

zijn we gereisd naar Zambia, Botswana, Cambodja, 

Japan, Suriname, Zuid-Afrika en Rusland. De koffers 

staan klaar voor de USA. Het is een geweldig rijke 

ervaring! Ontroerend, inspirerend. 

Leven met hiv beleven
In de Graanbeurszaal van de Beurs van Berlage komt 

straks een grote cirkel met veel foto’s en citaten van 

de mensen die we hebben ontmoet. Op vijf plekken 

komen projecties. Daar tonen we de gefilmde verhalen 

uit de vijf regio’s waar de problemen het grootst zijn. 

Je zal zien dat de diversiteit in onze gemeenschap 

groot is. De 37 miljoen mensen van over de hele 

wereld die hiv hebben, kun je hier zien en een klein 

beetje ervaren. Je komt heel dichtbij.”

Eén virus, 1000 verhalen
“Dit project is zo veel meer geworden dan we hadden 

verwacht”, vertelt Erwin. “Mensen met hiv een gezicht 

en een stem geven, dat klinkt als een platitude. Maar 

het is precies wat we doen. Wat ons heeft verrast, is

de diversiteit en kracht van de mensen en de intimiteit 

van hun verhalen. En ja, er zitten ook tragische verhalen 

tussen, maar Atlas2018 toont vooral de wil en het geloof 

in een betere toekomst. Je ziet veel meer levenslust en 

daadkracht dan je misschien zou verwachten.

Over Les Enfants Terribles
Les Enfants Terribles wordt geleid door Erwin Kokkel-
koren en Bert Oele. Voor Atlas2018 werken ze samen 
met een team van 25 kunstenaars en medewerkers. 

Erwin Kokkelkoren is acteur, theatermaker en schrijver. 
In 1983 begon hij als performer bij Jan Fabre in België 
en toerde hij langs alle grote theaters in Europa. 
Vanaf begin jaren ’90, na zijn hiv-diagnose, is hij meer 
gaan schrijven en produceren. 

Bert Oele was werkzaam in de GGZ toen hij en Erwin 
elkaar ontmoetten. Na zijn ontslag door zijn hiv-diag-
nose bundelden Erwin en Bert hun krachten. Oele 
deed een regisseursopleiding in New York en werd 
ook de producent van de club. Het stuk ‘Tales From 
A Traveller’ (1997), geschreven en uitgevoerd door 
Erwin Kokkelkoren, geregisseerd en geproduceerd 
door Bert Oele, werd genomineerd voor de Fringe First 
Award op het Edinburgh Fringe Festival en speelde 
ook in New York met goede recensies in onder meer 
de New York Times.
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PETER VAN ROOIJEN
A2018 Amsterdam Planning Group

Naast het congres in de RAI en de 
Global Village vinden ook in de stad 
Amsterdam allerlei activiteiten plaats 
rondom AIDS 2018. Deze worden ge-
coördineerd door de Amsterdam 
Planning Group (APG), met Peter van 
Rooijen als voorzitter. “We willen niet 
alleen leuke dingen doen, maar ook 
een erfenis nalaten aan het brede 
publiek. Door op zoveel mogelijk plei-
nen zichtbaar te zijn, creëren we het 
bewustzijn dat aids nog niet voorbij is.”

Aids is 
de wereld 

nog niet 
uit
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van de Hiv Vereniging en Aidsfonds. Ook voert de 

werkgroep de gesprekken met de pers en met Neder-

landse omroepen om de boodschap goed over het 

voetlicht te brengen: ‘Aids is nog niet voorbij’. 

Aids is nog niet voorbij
Vier thema’s zijn belangrijk in de activiteiten in de 

stad Amsterdam:

Human rights: Nederland heeft een goede 

track record en wil dit uitdragen

Key populations: Nederland heeft altijd met key 

populations samengewerkt, met resultaat

Jongeren & jonge meiden, een groep die we nu 

dreigen te missen

Stigma

Aan de hand van deze thema’s willen we hiv en aids 

op de kaart zetten. Ook richting de politiek is dit be-

langrijk, want er is dan wel een meerpartijeninitiatief 

HIV/Aids van een club gemotiveerde politici, maar 

het onderwerp heeft niet per se de aandacht in de 

Tweede Kamer. We moeten voorkomen dat er na het 

congres geen geld meer beschikbaar wordt gesteld 

voor aidsbestrijding. Want zoals gezegd: aids is de 

wereld nog niet uit, maar dat zouden we wel kunnen 

bereiken.”

Oost-Europa
Aids is in Oost-Europa een groeiend probleem. Maar 

hoe kunnen we mensen uit deze landen naar het

congres trekken? De werkgroep Oost-Europa benadert

ngo’s ter plekke, ondersteunt onderzoek, vormt

netwerken en steunt een kunstproject. Dit alles om de

drempel naar het congres te slechten. Het ministerie

van Buitenlandse Zaken organiseert een politiek 

evenement over Oost-Europa rondom de vraag: wat 

betekent het voor de omringende landen nu het actie-

plan voorbij is en landen in Oost-Europa niet langer 

financieel worden ondersteund? Heeft dit gevolgen 

en hoe gaat Europa hiermee om? Er moet beleid worden 

geformuleerd rond de vraag hoe om te gaan met 

Oost-Europa en wat te doen in samenwe rking met deze 

regio om de groei van de economie te stimuleren en 

aidsbestrijding op de kaart te zetten.

Aids Free Amsterdam
Steden zijn belangrijk in de aidsbestrijding: op stedelijk 

niveau is er meer betrokkenheid en een concrete in-

gang naar de communities. Zeker in landen waar de 

centrale overheid niets doet aan aidsbestrijding, zoals 

in Rusland, zijn activiteiten op stedelijk niveau belang-

rijk. Door samenwerking met andere Fast Track Cities 

als Parijs en San Francisco en door kennisuitwisseling 

kan een vertaalslag worden gemaakt naar andere 

steden, ook in ontwikkelingslanden. Amsterdam heeft 

goede ervaringen met het H-team en wil deze delen 

met andere steden om deze mee te trekken.

Communicatie & promotie
Naast de communicatiewerkgroep van de IAS heeft 

ook de APG een werkgroep Communicatie & pro-

motie. Deze coördineert diverse communicatieacti-

viteiten, zodat de boodschappen aansluiten bij die 

Amsterdam Planning Group
Peter van Rooijen: “De APG bestaat uit vertegen-

woordigers van de Hiv Vereniging, Aidsfonds, GB Plus, 

twee ministeries, AFEW, GG&GD, Piet Boogaard van 

het Lloyd Hotel, Peter Reiss namens de CCC en mijzelf. 

Het is een verzamelpunt van initiatieven. We hebben 

geen geld, maar hebben wel sponsoring als taak. Tot 

nu toe is het moeilijk gebleken om geld te werven voor 

activiteiten. We komen vaak in gesprek en ook op het 

niveau van de directies van grote bedrijven, maar je 

merkt toch dat zij minder snel geld uitgeven aan aids-

bestrijding; het onderwerp heeft ‘zijn glans verloren’. 

Voor het streefbedrag van 700.000 dollars voor de 

conferentie moet nog een hoop gebeuren. De APG 

komt eens in de zes weken bij elkaar en bespreekt dan 

de activiteiten vanuit de vier werkgroepen:

1. Arts, events en sponsoring

2. Oost-Europa

3. Aidsfree Amsterdam

4. Communicatie en promotie

Arts, events & sponsoring
Tijdens AIDS 2018 zijn er allerlei activiteiten in de stad. De 

APG zorgt ervoor dat deze activiteiten worden gebundeld 

en aansprekend naar buiten worden gebracht. Zo zijn 

er straks drie fototentoonstellingen. De APG zorgt ervoor 

dat er lijn in zit en de bezoeker niet denkt ‘Ik zag al een 

fototentoonstelling’, maar geïnteresseerd raakt in de

andere twee. Een aantal activiteiten wordt elders in dit

magazine belicht, zoals Atlas2018, de Flame Tour 

(eindigend bij theater DeLaMar waar een hiv-infotain-

mentevent plaatsvindt), de social media-campagne 

#Millionpositivefaces en het theaterstuk Poz Paradise.

Evenement van jongeren
In aanloop naar AIDS 2018 wordt op 16 mei ’s middags 

een jongerenevenement in AFAS Live georganiseerd. 

Dit dient als teaser voor het congres, om de samenleving 

te betrekken bij AIDS 2018. Er zijn allerlei activiteiten 

voor jongeren, nationaal en internationaal, en zij kun-

nen praten over wat zij belangrijk vinden. Zo werken 

ze toe naar de Aids 2018 Youth Declaration. Het event 

is een samenwerking tussen Amsterdam Youth Force, 

Dance4life, APG en andere partijen. 

Groots concert
Op 16 mei ’s avonds vindt in AFAS Live het Red Ribbon 

Concert plaats met muziek, dans en boodschappen

over hiv, mensenrechten en jongeren richting de 

wereld. Denk aan een mengeling van een klassiek 

concert met ballet en een wereldberoemde jonge

artiest die veel jongeren zal trekken. Het concert heeft 

een Nederlands én internationaal tintje. Koninklijk 

bezoek wordt verwacht.

Aids Journey
Op 16 mei vertrekt vanaf het Concert een zeecon-

tainer, die een tentoonstelling en verhalen herbergt. 

Bezoekers ontmoeten mensen met hiv, kruipen in de 

huid van mensen met hiv en ervaren dat leven met 

hiv overal ter wereld stigma oproept. De verhalenver-

tellers op de filmpjes in de container zijn mensen met 

hiv van over de hele wereld, die bijvoorbeeld ook te 

zien zijn op www.globalfundadvocatesnetwork.org. 

De rijdende stand trekt door het land langs vier deel-

gemeenten van Amsterdam naar Groningen, Utrecht, 

Rotterdam, Maastricht of Arnhem en naar Den Haag. 

Doel is om de awareness te vergroten bij het brede 

publiek en de politiek, ook in de regio. 

•

•

•

•
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Amsterdam loopt als 
Fast Track City voorop
Amsterdam is een van de Fast Track Cities wereldwijd, steden waar een groot 

aantal mensen met hiv leven en die extra inspanningen leveren om versneld 

een aantal doelen te halen van de 90-90-90-doestelling voor 2020. “Erkenning 

dat je een probleem hebt, is stap 1 om het aan te kunnen pakken.” 

ERIC VAN DER BURG
Wethouder Zorg en Welzijn, Sport en Recreatie, Ouderen, Ruimtelijke Ordening 

en Grondzaken en Stadsdeel Zuid in Amsterdam
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is strafbaar en wordt streng aangepakt, maar tegelijker-

tijd doen we aan voorlichting, spuitenruil en de verstrek-

king van methadon. We stellen de gezondheid voorop.

Stedenverband
Amsterdam is met zes andere steden een verband 

aangegaan: Tbilisi (Georgië), Odessa (Oekraïne), Almaty 

(Kazachstan), Bern (Zwitserland), Sofia (Bulgarije) en Balti 

(Moldavië). De bedoeling is dat al deze steden op korte 

termijn Fast Track City worden; Amsterdam gaat daarbij 

voorop. Almati bijvoorbeeld staat nu op 80-70-67. Be-

stuurders uit Almati en Tbilisi hebben we onlangs op be-

zoek gehad om ervaringen uit te wisselen. Groot verschil 

is dat wij hier een GGD hebben, terwijl in deze steden 

de overheid juist eerder tegengewerkt bij hiv-preventie. 

Om toch de doelstellingen te halen is dan een private 

aanpak nodig, of internationale ondersteuning.

Taboes
In Amsterdam zijn risicogroepen voor hiv oververtegen-

woordigd. Ik zie dat als een voordeel voor de aanpak.  

We hebben een open houding en zijn heel ver als het 

gaat om taboes rondom MSM, sekswerkers en drugsge-

bruikers. Niet dat hier geen stigmatisering is, maar deze 

valt in het niet vergeleken met andere landen op de

wereld. Onze open benadering dragen we internationaal

uit om ook andere steden verder te helpen in de 

90-90-90-doelstellingen. Zeker voor lgbt zijn in andere 

landen nog veel taboes te slechten. 

Gelijke rechten
Voor mij is de Pride Walk de meest bijzondere gebeurtenis 

voor hen die niet zichtbaar mogen zijn. Internationale 

activisten lopen jaarlijks mee om te strijden voor gelijke 

rechten. Dat Nederland de vlag van Wit-Rusland draagt, 

zegt genoeg. Ik krijg tijdens de Pride Walk altijd twee 

vragen. De eerste is of homo ben. En als blijkt dat dit 

niet zo is, vragen ze waarom ik dan meeloop? Maar juist 

als heteroman kan ik duidelijk maken dat iedereen hier 

voorvechter is van gelijke rechten; het zou juist contra 

zijn als je je níet inzet. Wij zijn hierin een rolmodel voor 

anderen. Op het gebied van hiv zijn we dat nog niet, 

maar we kunnen het wel worden!

AIDS 2018
Komende zomer zijn we de trotse gastheer van de Inter-

nationale Aids Conferentie en dat zullen we uitdragen. 

Het congres zal zichtbaar zijn in de hele stad. Zo zullen 

overal banieren hangen, net zoals bijvoorbeeld tijdens 

de Uitmarkt of een WK Voetbal. 

MH17
Er zal een sterke verbintenis zijn met de MH17. Niet alleen 

Joep Lange, de initiatiefnemer van het H-team, kwam 

om, maar met hem een heel team op weg naar de 

aidsconferentie in Melbourne. Op de conferentie zal er 

een eerbetoon aan hen zijn en ook in de stad zullen zij 

zichtbaar worden herinnerd.

Voorvechter gelijke behandeling
Dat mensen met hiv in andere landen een randgroep zijn,

is voor mij echt onvoorstelbaar. Ik ben een Artikel 1-funda-

mentalist: gelijke behandeling voor iedereen. Mocht ik 

na de verkiezingen geen wethouder meer zijn, dan blijf

ik me sterk maken voor twee onderwerpen: een gezond

gewicht voor alle kinderen, en gelijke kansen voor mensen 

met hiv en aids. Dit zijn onderwerpen waar ik me emotioneel 

zeer bij betrokken voel.”

94-93-93
“We zitten inmiddels op 94-93-93”, vertelt wethouder Eric 

van der Burg. “94 procent van alle mensen met hiv in de 

stad is getest, 93 procent is onder behandeling en bij 93 

procent is het virus zodanig onderdrukt dat het ze het 

niet meer kunnen overdragen. Amsterdam is dus heel 

succesvol bij het uitvoeren van de VN-doelstellingen.”

H-team
Wat heeft de benoeming tot Fast Track City veranderd 

voor de stad Amsterdam? “Allereerst is het H-team op-

gericht, dat ernaar streeft dat Amsterdam de eerste stad 

in Europa is met nul nieuwe hiv-infecties. In het H-team 

werken alle organisaties samen die een rol spelen in de 

hiv- en aidsbestrijding in Amsterdam. Het H-team com-

bineert alle middelen waarvan bekend is dat ze werken, 

dus naast voorlichting ook de inzet van PrEP, het stimuleren 

van testen en vroeg behandelen. 

PrEP beschikbaar
De stad Amsterdam financiert de beschikbaarheid van 

PrEP, omdat we hiermee een preventiemiddel hebben 

waarmee we een risicogroep beter kunnen bereiken. 

Amsterdam loopt hierin voorop. We blijven dit doen tot 

de rijksoverheid op termijn deze financiering overneemt.

Internationale uitwisseling
Als Fast Track City hebben we veel contact met andere 

Fast Track Cities. In maart bezoeken we San Francisco, 

een stad die heel ver is als het gaat om de Paris Decla-

ration. Ook Amsterdam heeft een voorbeeldfunctie. We 

zijn een stad waar je taboeloos over hiv kunt praten en 

waar we met harm reduction heel goede resultaten be-

reiken in de drugsproblematiek. De handel in harddrugs 

2014 Paris Declaration

In december 2014 heeft een aantal 

burgemeesters tijdens een UNAIDS-

top in Parijs getekend voor versneld 

(fast track) terugdringen van aids in 

hun stad. Dit Fast Track Cities Initia-

tive is een wereldwijd partnerschap 

tussen steden met een hoog aantal 

hiv-infecties en vier hoofdpartners 

(UNAIDS, IAPAC, UN-Habitat en de 

stad Parijs). De burgemeesters heb-

ben zich gecommitteerd aan de 

90-90-90-doelstellingen, opheffen 

van het stigma rondom hiv en aids 

en het bereiken van verschillende 

doelen rondom discriminatie.  Ze 

hebben getekend voor onderlinge 

solidariteit om deze doelstellingen 

te halen. Uiteindelijk doel is het be-

eindigen van aids vóór 2030.  

www.fast-trackcities.org
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LEO SCHENK
Oprichter en hoofdredacteur hello gorgeous

Vijf jaar hello gorgeous 
én een internationale 
editie deze zomer!

“Zes jaar geleden zaten we met vrienden onder elkaar te praten over de beeld-

vorming rondom hiv. We vonden die zo depri: zware en medische verhalen en de 

mensen waren zo anoniem, met hun rug op de foto. Een make-over van dit beeld 

van hiv leek ons nodig en zo is het idee voor hello gorgeous ontstaan.
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editie met veel interviews met mensen van over de hele 

wereld en Nederland. Met thema’s als sociale inclusie, 

criminalisatie, stigma in de gezondheidszorg en acti-

visme natuurlijk. Met columns van onder meer Desmond 

Tutu en een voorwoord van Elton John. Deze editie heeft 

een oplage van 25.000 stuks en wordt onder andere 

gesponsord door de Elton John AIDS Foundation. 

Andere activiteiten
Hello gorgeous is een stichting die leven met hiv wil 

normaliseren en mensen met hiv wil empoweren. Zo 

produceerden we de publiekscampagne Hiv uit de 

Kast, die we samen met de Hiv Vereniging in 2015 en ‘16 

voerden. Tijdens AIDS 2018 werken we samen met de 

Hiv Vereniging en multi-talent Bas Kosters aan een oer-

Hollandse postercampagne, waarmee de Nederlandse 

hiv-community de vele bezoekers aan de conferentie 

en Amsterdam in verschillende talen welkom heet. Ook 

hebben we het plan voor een Stigma Experience, waar 

bezoekers kunnen ervaren hoe het is om gestigmatiseerd 

te worden en hoe dit zelfstigma kan veroorzaken. Hiv is 

ook in Nederland nog een onderwerp in de taboesfeer; 

mensen met hiv hebben een voortrekkersrol om dit te 

verbeteren en wij zullen in elk geval zorgen dat we zelf 

heel zichtbaar zijn.”

Zichtbaar durven zijn
“Wij wilden een glossy maken met een mooie en uitbundige 

uitstraling; hiv zat ons teveel in de armetierige hoek”, 

vertelt Leo Schenk. “We hadden het Amerikaanse POZ 

magazine voor ogen, met mooie fotografie en verhalen 

die wel over zware tijden mogen gaan, maar altijd een 

positieve insteek hebben. De nieuwe glossy zou bestaan 

naast Hivnieuws, dat vooral goed was in het voorzien 

van medische informatie. Wij wilden een positieve en 

waardige glossy met de nadruk op zelfliefde – zonder de 

nadelen van hiv te ontkennen – en op empowerment om 

zichtbaar te durven zijn.

Voor iedereen met hiv
In het begin kregen we kritiek dat we te glamourous waren 

en te veel ‘grachtengordel’. Maar hello gorgeous is echt 

voor en door iedereen. We richten ons op mensen die 

pas kort geleden de diagnose hebben gekregen, en 

mensen buiten de Randstad, ook buiten Nederland. We 

doen minder ervaringsverhalen en meer korte rubrieken, 

of interviews met mensen die hiv hebben, maar waarin 

we schrijven over hun werk. Ik denk dat we na vijf jaar 

wel kunnen zeggen dat we een wind hebben doen 

waaien door de hiv-wereld. De communicatie is positiever 

en er zijn meer mensen open over hun hiv.

Vrijwilligers
Het magazine wordt gemaakt door een pool van onge-

veer veertig vrijwilligers, man en vrouw, uit de randstad en 

de regio, met hiv en zonder hiv. We zijn geheel onafhan-

kelijk en bepalen met de redactie per keer wat we willen 

vertellen. De beeldredacteur coördineert de fotografie 

en de vormgeving, ik coördineer de redactie. 

Veiling
Hello gorgeous is geen commercieel initiatief geweest. 

Uit de advertentie-inkomsten betalen we het drukwerk 

en de distributie. Met slechts driehonderd abonnees, 

een kleine subsidie van het Aidsfonds en de advertentie-

inkomsten lukt het ons altijd net om weer een editie te 

produceren. Eind februari hebben we ons eerste lustrum 

gevierd met een benefietveiling, net als bij de presentatie 

van ons eerste nummer in 2012.

Internationale uitgave
Vorig jaar raakte ik in gesprek met het hoofd communi-

catie van de IAS, de International Aids Society, die heel 

enthousiast is over ons magazine. We mogen de 23e 

editie van hello gorgeous in de congrestas verspreiden 

tijdens AIDS 2018! Ze vinden het heel mooi en onafhan-

kelijk geschreven, maar zijn vooral overtuigd omdat het 

uit de community zelf komt. Het wordt een internationale 
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Positive Flame Tour

Peter Staley, Françoise Barré-Sinoussi, Timothy Brown

Françoise Barré-Sinoussi draagt de fakkel over aan iemand

die in 1984 de diagnose hiv of aids te horen heeft gekregen. 

Deze fakkeldrager krijgt rugnummer 1984. Hij draagt de 

fakkel op zijn beurt over aan Peter Staley (rugnummer 

1985). Daarna komen drieëndertig fakkeldragers die leven 

met hiv in Nederland. Elk heeft een andere ‘hiv-leeftijd’ 

en leeftijd: de oudste fakkeldrager is tachtiger, de jongste 

is zes jaar. De laatste fakkeldrager is Timothy Brown, de 

enige mens ter wereld die is genezen van hiv.

In de week van AIDS 2018 is het precies negentig jaar geleden dat in Amsterdam de 
Olympische Spelen plaatsvonden. Bij die editie van de Olympische Spelen is de 
olympische vlam geïntroduceerd. Dit gegeven was de inspiratie voor de Positive Flame 
Tour, die plaatsvindt op woensdag 25 juli 2018.

In de oudheid kenden de Olympische Spelen een olympische

vlam. Bij de moderne Olympische Spelen, die sinds 1896 

werden gehouden, ontbrak deze echter. De olympische 

vlam die wij kennen, is dan ook de blijvende bijdrage van 

Amsterdam aan de Olympische Spelen. Hierop geïnspireerd 

wandelen deze zomer 37 fakkeldragers gezamenlijk een 

route door Amsterdam. Om de beurt dragen zij de speciaal 

ontworpen Positive Torch.

De fakkel zal worden ontstoken door Peter Staley, een van 

de meest prominente Amerikaanse aidsactivisten, die al

sinds de jaren tachtig opkomt voor mensen met hiv en aids. 

De eerste fakkeldrager is Nobelprijswinnaar Françoise 

Barré-Sinoussi, die in de jaren tachtig het hiv-virus heeft

ontdekt: “Dit Positive Flame event is een heel sterk symbool

van alle internationale inspanningen, die tot grote 

overwinningen hebben geleid in de zevenendertig jaar 

dat we strijden tegen hiv en aids. Als onderzoeker die 

sinds het begin van de jaren tachtig bezig is met hiv-

wetenschap, ben ik vereerd en diep ontroerd om te zijn 

gekozen als eerste drager van de Positive Torch.”

Fakkeldrager Fred Verdult (1998) presenteert

samen met Brenda Mugabona (1994) de 

Positive Flame Tour. Zij houden al lopend 

door Amsterdam in het Engels interviews 

met de andere fakkeldragers en met de 

‘ambassadeurs’ van de organisaties die 

een Meet&Greet organiseren. In die week 

zijn op tal van plekken in Amsterdam Positive 

Flame-kaarsen te koop.
Follow the Flame
De Positive Flame Tour vindt plaats op 

woensdag 25 juli 2018 vanaf 16.30 tot 19.30 

uur. Je kunt de fakkeltocht live volgen via 

www.positiveflame.amsterdam/live. Nog 

veel leuker is het om naar een van de 37 

Meet&Greet-plekken langs de route te 

komen, zoals het HIV/AIDSmonument, het 

Homomonument, het Anne Frank Monument 

of het Rijksmuseum. Het beeld van deze 

unieke groep fakkeldragers en de sfeer 

van saamhorigheid zullen indrukwekkend 

zijn. De Positive Flame Tour eindigt bij het 

DeLaMar Theater, waar aansluitend de 

bijeenkomst The Power of Love plaatsvindt 

(zie pagina 58).
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In gesprek
Er zal een vraaggesprek zijn met drie 

mensen die een zeer belangrijke rol 

hebben gespeeld bij de strijd tegen hiv 

en aids sinds de jaren tachtig: activist 

Peter Staley, Nobelprijswinnaar Françoise 

Barré-Sinoussi en Timothy Brown.

Medische updates 

Drie zorgverleners praten de zaal in 

begrijpelijke taal bij over de belangrijkste 

ontwikkelingen die worden gepresenteerd 

op de conferentie AIDS 2018. Verder is 

er een speciaal voor The Power of Love 

gemaakte filmreportage over Nederlands 

onderzoek naar genezing van hiv. 

Grande finale
Er is Afrikaanse muziek, er is een filmpje 

over leven met hiv, de hiv-community en 

hiv-zorg in Nederland. En er is de finale:

alle fakkeldragers zingen on stage

The Power of Love is de jaarlijkse informatieve, inspirerende en 
hartverwarmende bijeenkomst voor mensen met hiv en betrokkenen. 
The Power of Love vindt in 2018 niet plaats in november in Carré, maar 
tijdens AIDS 2018 in het legendarische DeLaMar Theater.

The Power of Love

De bijeenkomst is een prachtige manier 

om in contact te komen met mensen die 

leven met hiv in tal van andere landen. 

Veel deelnemers aan eerdere edities 

zeggen: ‘Dit is de leukste dag van het 

jaar om hiv te hebben.’

Enkele highlights
The Power of Love start met een korte 

filmreportage van de Positive Flame 

Tour. We zien de laatste fakkeldrager, de 

van hiv genezen Timothy Brown, live bij 

het theater aankomen. Als Timothy het 

theater in komt en op het podium de 

Positive Flame ontsteekt, zijn alle andere 

fakkeldragers on stage. Dan volgt een 

indrukwekkende herdenking van de 

overledenen. Prinses Mabel van Oranje 

is eregast bij The Power of Love en zal op 

het podium een bijdrage leveren. Zij zet 

zich al meer dan twintig jaar in voor vrij-

heid, rechtvaardigheid en ontwikkeling.

Prinses Mabel van Oranje

Presentator Fred Verdult
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The Power of Love vindt plaats op

woensdagavond 25 juli van 19.30 

tot 22.30 uur in het DeLaMar Theater 

in Amsterdam. VOL=VOL. Ga naar 

www.poweroflove.amsterdam voor 

het volledige programma en om 

toegangskaarten te bestellen (€ 12). 

We’ll Meet Again, het lied dat wereldbe-

roemd is geworden door Vera Lynn. Een 

afgevaardigde van AIDS 2018 zal de 

fakkel weer aansteken met de Positive 

Flame, die de hele avond op het toneel 

heeft gebrand. Het positieve vuur kan 

zich hierna over de wereld verspreiden.
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AIDS 2018 in feiten en cijfers

Er komen 18.000 bezoekers 
van over de hele wereld

Voor de bezoekers zijn 10.000 hotelkamers 
nodig in Amsterdam en omstreken

900
De International AIDS Society (IAS) 
heeft 16.000 leden uit 196 landen              De 1ste 

internationale 
aidsconferentie 
was in 1985 
en werd gehouden 
in Atlanta (VS)

 AIDS 2018 telt 

500 
 sessies in de RAI 
in Amsterdam

vrijwilligers werken 
mee aan AIDS 2018

1100 
 journalisten 
brengen 
verslag uit
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