Wat vonden deelnemers van Circle of Life ter gelegenheid van Wereld Aids Dag?
Koninklijk Theater Carré zaterdag 26 november 2016
Welk rapportcijfer geef je voor de bijeenkomst als geheel? 8,1
De afwisseling van informatie en ontspanning was erg goed.
Een informatieve dag die uitblonk door de compassie, emotie en een hoopvolle toekomst.
Heel indrukwekkend. Ik ben in 2014 geweest en dat was goed, maar ik vond deze editie nog beter.
Soms was het jammer dat er niet meer tijd voor een onderwerp was.
Soms duurden de interviews me iets te lang.
Jammer dat het Engels niet vertaald werd.
Supergoed verpakte informatie. Ik weet nu wat er speelt op medisch en community niveau.
Het was informatief en onderhoudend en het onder-ons-gevoel was prettig.
Het was een warme belevenis, met schoonheid en ontroerend.
Perfect georganiseerd, informatief en hele mooie ontroerende momenten.
De bijeenkomst inspireert me om goed te leven met m’n hiv:
63% helemaal eens | 30% beetje eens
Contact met lotgenoten doet me goed.
Ik heb weer meer respect voor mezelf.
Het is goed om te leren hoe anderen met kwesties dealen.
Ik word verder gesterkt in de wetenschap dat je niet wordt geleefd door hiv, maar kan leven met hiv.
Motiverend om als vrijwilliger aan de slag te gaan.
Ik kijk er altijd weer naar uit om oude bekenden te zien en nieuwe mensen te ontmoeten.
Zeker een oppepper!
Al die mensen om je heen vormen een inspiratie.
Ik heb op de bijeenkomst informatie gehoord waar ik iets aan heb:
59% helemaal eens | 36% beetje eens
Toch veel nieuwe dingen en ontwikkelingen gehoord.
Er zijn twee items die ik het komende consult met mijn internist en hiv-verpleegkundige wil bespreken.
Het is goed om te horen dat men voortdurend bezig is met nieuwe ontwikkelingen.
Niet heel veel nieuwe dingen gehoord, maar de kracht van herhaling is ook goed.
Veel wist ik al wel, maar de combinatie zorgt voor nieuwe verbanden.

Welk rapportcijfer geef je voor de organisatie van de bijeenkomst? 8,6
Alles liep op rolletjes.
Goede enquête vooraf, die goed is gebruikt gedurende de dag.
Professioneel dat alle gasten op het podium zo goed begeleid werden dat ze rust uitstralen.
Heldere communicatie, strak georganiseerd.
Super goed geregeld met de e-tickets en begeleiding ter plaatse.
Ik heb er geen 10 van gemaakt omdat er geen applausmoment was op 't eind voor Fred…
Welk rapportcijfer geef je voor de lunch? 7,2
Kwaliteit een 9, maar beschikbaarheid een 5.
Lekker, netjes en verzorgd.
Er was te weinig en de variatie was mager. Wel prettig dat er ook fruit werd geserveerd.
Lekker, gezond en gevarieerd.
Welk rapportcijfer geef je voor de Art Bag met inhoud? 7,5
Er zaten weer een paar prachtige Art Bags tussen en je kon zelf kiezen.
Niets nieuws en een beetje onsamenhangend.
Mooie Art Bag met veel interessante tijdschriften en folders.
Erg handig om alle relevante publicaties van het moment bij elkaar te hebben.
Gewoon een leuk extraatje!
Er ontbrak een leuke verrassing.
Welk rapportcijfer geef je voor de locatie, Koninklijk Theater Carré? 9,0
Blijft indrukwekkend. En je hebt het gevoel dat je niet ver van het podium af zit.
Mooiste plek van Amsterdam om onze hiv te vieren!
Ik was er nog nooit geweest. Wat een mooie locatie is het zeg!
Super locatie en goed bereikbaar voor mensen van buiten.
Prachtige locatie en vriendelijke medewerkers.

Herdenking van de overledenen met muziek ‘Always On My Mind’
Het moment van herdenking en eerbetoon was goed gedaan en mooi verweven in het programma.
Ontroerend mooi!
Mooi dat niet alleen overleden mensen met hiv en aids, maar ook aidsbestrijders herdacht werden.
Prachtig! Voor mij persoonlijk een kippenvelmoment.
Wat een goede musici! Prachtig uitgevoerd.
De foto's kwamen wel aan.
Medische update: vraaggesprekken met acht zorgverleners
Dit format spreekt mij zeer aan.
Weer volledig op de hoogte in Jip-en-Janneke taal!
Zoveel info om blij van te worden.
Actueel en goed samengevat.
Van mij had er soms iets meer diepgang in mogen zitten.
Heel duidelijk om in tweetallen de problematiek d.m.v. vraag en antwoord uit te horen leggen.
Allerlei verbanden hebben me op nieuwe ideeën gebracht om met mijn internist te bespreken.
Filmpje over AIDS2018
Zeer inspirerend en trots om het wereld aids congres in 2018 in Amsterdam te verwelkomen.
Heel mooi. Prachtig dat het congres naar Nederland komt.
Top dat de burgemeester en prinses Mabel zich over aids en hiv uitspreken!
Goed te zien dat de gemeente Amsterdam én de burgemeester zich met hiv bezighouden.
Vraaggesprek met Peter Reiss over AIDS2018
Inspirerend, uitnodigend en informatief!
Het inspireerde mij om mij aan te melden als vrijwilliger. Hier wil ik ook bij zijn, die kans krijg ik
misschien nooit meer.
Een zeer interessant gesprek met een sympathieke wetenschapper.
Zijn enthousiasme bracht mij op de gedachte me aan te melden als vrijwilligster.

Act The Arrow met acrobaten Matthew en Francis en muziek van The Irrepressibles
Kippenvel. Dit is what it’s al about. We zijn hier om te herdenken én om het leven en de liefde te vieren.
Ontroerend! Ik heb het op YouTube opgezocht. Dat we dit live mochten aanschouwen is een geschenk.
Deze jongens vertolken zo perfect wat er in mij omgaat.
Heel goede act. Homofacetten mogen eruit. Hiv is niet gebonden aan geslacht of seksuele voorkeur.
Verrassend om de emotionaliteit van deze topatleten in het gesprekje na afloop te ervaren.
Eén woord: wow.
Ongelooflijk sensueel en krachtig. Wat een lichaamsbeheersing.
Filmpje over lang en gezond leven met hiv
Ik vond een zeer motiverend filmpje.
Er zijn veel belangrijke dingen besproken qua gezond leven met hiv.
Goed, al gaf het me geen nieuwe inzichten.
Krachtige boodschap.
Vraaggesprek over lang en gezond leven met hiv
Informatief en hoopgevend.
Beiden waren duidelijk en hun uitleg was interessant.
Ik heb alleen maar naar dokter Casper gekeken!
Mannenkoor Manoeuvre
Stoer en kwetsbaar.
Mooi en stijlvol. Goed gekozen liederen.
Ik zou dolgraag deel uit willen maken van een koor met zo’n kwaliteit.
Geweldig koor met een vleugje gay.
Filmpje over H-TEAM
Hoopgevend en informatief! Ik kende het H-TEAM nog niet.
Super interessant om van dit soort initiatieven kennis te nemen. Iets om trots op te zijn.
Goed initiatief verdient aandacht!
Er staat geen muur om Amsterdam heen. Onze hoofdstad zonder nieuwe infecties zegt niets over de
regio.

Vraaggesprekken over PrEP en snel starten met hiv-behandeling
Goed dat het er is! Persoonlijk heb ik echt grote twijfels.
Actuele discussie.
Heel goede vraaggesprekken.
De gesprekken gaven geen evenwicht beeld. De nadelen en risico's zijn niet belicht.
Filmpje over Positieve Krachten Bundelen
Informatief en inspirerend!
Goed om ook initiatieven van buiten Amsterdam te laten zien.
Wat een bijzondere project, veel respect.
Super. Hiermee wordt de diversiteit van hiv benadrukt.
Item over Bye Bye Stigma
Toen werd gevraagd om op te staan als je hiv hebt, kreeg ik hartkloppingen. Dat zette me aan het
denken.
Zelfs met mijn hiv-leeftijd van bijna 27 jaar sloeg dit in als een bom. Leerzaam en confronterend.
Openheid geeft verlichting. Helaas is mijn omgeving daar niet klaar voor.
Fijn gesprek, down to earth, gewoon zoals het is.
Inhoudelijk sterk en goed doordacht.
Heel herkenbaar. Vooral de persoonlijke verhalen maakten indruk.
Optreden Perry Dossett en twee muzikanten
Zo krachtig en kwetsbaar tegelijk. Ik heb genoten.
One Moment In Time in combinatie met het verhaal van Greg vond ik emotioneel en inspirerend.
Prachtige compositie en uitvoering, Wat een stem!
Kippenvel en tranen. Goede zanger en fijne begeleiding.
Vraaggesprekken met wetenschappers over onderzoeken naar hiv-genezing
Leuke opzet met het hooi en informatief. De vraaggesprekken hadden een hoge nieuwswaarde.
Super interessant, hierbij kruip ik bijna het podium op. Er is licht aan het einde van de tunnel.
Goed, wetenschap omzetten in Jip-en-Janneke taal.
Wat een leuk gesprek was dat. Humorvol, duidelijk en informatief. Speld-in-hooiberg-decor was leuk.
Ik kijk altijd uit naar de bijdrage van Anne Wensing. Ze vertelt helder en ze is zeer betrokken. Ze
verliest nooit de patiënt uit het oog.

Vraaggesprekken over hiv-genezing met twee Amerikanen
Heel gaaf hun persoonlijke verhaal, teleurstelling en hoop live te mogen vernemen.
Buitengewoon interessant. Dit zijn de onderdelen waarvoor ik elkaar jaar weer naar Carré kom.
Ik vond het soms wat moeilijk te verstaan en moeilijk te volgen.
Filmpje Hiv Vereniging
Heel goed om te laten zien waar de vereniging voor staat.
Dit filmpje deed me beseffen dat ik weer eens wat vaker op hun site moet kijken.
Top. Diversiteit wordt van alle kanten belicht.
Prima film met mensen die veel betekenen voor ons allemaal.
Vraaggesprek Hiv Vereniging
Ik hoop dat dit tot meer leden leidt!
Reina is strijdvaardig, heerlijk! En ik neem mijn zilveren hoedje af voor Gerrit-Jan voor het organiseren
van de groep long term survivors!
Deze twee gaven een prima indruk van het belang van de activiteiten van de Hiv Vereniging.
Leuke mensen, heldere sprekers.
Greg Louganis
De ervaring van Greg Louganis laat veel wereldwijd herkenbare elementen zien: eenzaamheid, strijd
en stigma, maar ook hoop en saamhorigheid.
Fijn dat zo een prominente gast tijd en ruimte krijgt in het symposium.
Een fantastisch vraaggesprek met een fantastisch mens!
Als je een Nederlandse publiek hebt moet je niet alles in het Engels doen, of in ieder geval een
Nederlandse uitleg geven. We zitten wel in Nederland!
Ging te veel over sport en te weinig over hiv. Duidelijk een gemiste kans.
Indrukwekkend verhaal, mooi gecombineerd met beeldmateriaal.
Vooral de fragmenten van de documentaire waren emotioneel. Ik zag om me heen natte ogen.
Optreden zanger Sjors van der Panne
Vooral "Zeg me dat het niet zo is" raakte me enorm.
Geweldige zanger en uitstekende pianist.
Wat een charmante lieverd.
Genoten! Heel mooi als afsluiter.

