Jaarverslag 2019
Profiel AmsterdamDiner Foundation
De AmsterdamDiner Foundation (AF) is een platform van maatschappelijk geëngageerde
bedrijven en vermogende particulieren die actief bijdragen en werken aan een wereld
zonder aids. AF steunt projecten in Nederland en ontwikkelingslanden met financiële en
praktische hulp. Ook biedt zij deelnemende bedrijven inspiratie en
netwerkmogelijkheden.

Het AmsterdamDiner 2019
Op zaterdag 25 mei vond voor de 27e keer het AmsterdamDiner plaats.
Ruim 1000 gasten namen in AFAS Live plaats aan tafel. Het succes van het
AmsterdamDiner is te danken aan alle bijdragen van de donateurs en hun gasten, de
sponsors, productsponsors en vrijwilligers.

We ondersteunde de volgende doelen;
1. Goede hiv-behandeling, ook in Afrika
2. Nederlands toponderzoek naar genezing
3. Nederland naar 0

Geschiedenis en ontwikkeling AmsterdamDiner
Op 19 juli 1992 werd het eerste AmsterdamDiner op de Dam georganiseerd. Aanleiding was
het internationale aidscongres, dat rondom die datum in de RAI werd georganiseerd. Het
congres zou oorspronkelijk in Boston worden georganiseerd, maar Amerika had die rare
regel, dat seropositieven niet welkom waren in het land. Hoe kun je een aidscongres
organiseren als de doelgroep niet welkom is?
Toen werd het congres naar Amsterdam verplaatst en waren alle hotels plotseling in het
laagseizoen volgeboekt! De 5-sterren hotels sloegen toen de handen in een en besloten
gezamenlijk eenmalig (!) een benefietdiner ten bate van het Aids Fonds te organiseren!
En nu dus 27 jaar later het 27eAmsterdamDiner! Wat hebben we veel bereikt. In Europa en
Amerika is aids geen dodelijke ziekte meer. Met goede medicatie heb je als iemand wie
hiv positief is grote kans op een normaal levens verwachting.
In Afrika ligt dat gewoon heel anders. Hiv en aids is daar moeilijk te bestrijden als het
algemene niveau van de gezondheidszorg niet op peil is. Daarom richt AF zich, vanuit als
basis de aidsproblematiek, ook steeds meer ook op andere levensbedreigende ziektes zoals
malaria, TBC en problemen als hongersnood, het verstrekken van micro kredieten etc.
Vanuit deze basis pakt AF de aidsproblematiek aan, want aids en al haar verwante andere
problematieken treft vaak jonge mensen in de productieve jaren van hun leven; een
doelgroep waarvan de gezondheid en het welzijn voor een land van groot belang zijn.

Fondsenwerving AmsterdamDiner 2019

De Amsterdamdiner Foundation heeft in 2019 op de volgende manieren geld verworven:
•
•
•
•
•

Tafelverkoop; een tafel biedt plaats aan 10 personen en kost € 7.500,00
Opbrengst loterij tijdens de avond
Opbrengst Stille Veiling tijdens de avond
Opbrengst invulling donatieformulier
Werving van Proud Partners (zie elders op deze website)

AmsterdamDiner Award 2019
In 2019 is de AmsterdamDiner Award uitgereikt aan de Heineken Company Doctors. Sinds
2002 zijn zij als eerste grote Westerse onderneming actief betrokken bij de strijd tegen
Aids in Afrika door hiv behandeling aan te bieden aan eigen personeel en hun gezinsleden
in door hun zelf opgezette klinieken. In totaal werken 27 artsen, 138 verpleegkundigen in
Nigeria, Rwanda, Burundi, Congo en DRC in deze klinieken in de strijd tegen hiv en aids.
Dit initiatief wordt door betrokken NGO’s als innovatief, ondersteunend en baanbrekend
ervaren.

Aidsfonds
Het Aids Fonds mobiliseert de samenleving voor de nationale én internationale strijd tegen
hiv/aids. Het bevordert de ondersteuning van mensen met hiv/aids op medisch,
psychosociaal, en maatschappelijk terrein en door directe financiële hulpverlening. Het
stimuleert preventieactiviteiten om nieuwe hiv infecties te voorkomen. Deze missie is
gericht op concrete doelen, met het oog op ‘vandaag, morgen en overmorgen’; zowel in
Nederland, Europa als in ontwikkelingslanden.
Zie ook www.Aidsfonds.nl
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