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Bekijk de webversie

Overzicht van activiteiten in april 2022
Door deze korte Nieuwsbrief, willen wij de leden van de Nederlandse Verenigingen die
zijn aangesloten bij de FANF van de navolgende evenementen in de maand april op de
hoogte stellen:
Rubriek Nederlandse interviews:
"Een Nederlandse fotograaf in Parijs”
Een interessant gesprek met de sympathieke
fotograaf Bart Koetsier.
Hij vertelt hoe hij vanuit Nederland als gevierde
fotograaf (meerdere malen genomineerd voor
de Zilveren Camera) met zijn Franse vrouw
vanuit Amsterdam naar Parijs is verhuisd.
In Frankrijk werkt hij onder meer als
fotocorrespondent voor (nog steeds) de
Nederlandse schrijvende pers maar werkt ook
voor Franse opdrachtgevers (Le Monde,
Médecins du Monde…) en de Nederlandse
Ambassade in Parijs.
Als portretfotograaf werkt Bart ook voor het
bedrijfsleven, een activiteit die hij in Nederland
al had (o.a. Koninklijke DSM en de consultancy sector) en in Frankrijk verder wil uitbreiden.
Naast het interview op de FANF website kunt U ook meer over hem te weten komen via zijn
(mooie) website.

Rubriek Onderwijs:
“Voorbereiding Nederlands onderwijs in
Frankrijk voor het schooljaar 2022 – 2023”
De coordinator Onderwijs van de FANF, heeft
een overzicht opgesteld van de Nederlandse
onderwijsmogelijkheden (dat wil zeggen ‘van’
de Nederlandse taal of ‘in’ de Nederlandse taal)
die in Frankrijk bestaan. Dit overzicht is
gemaakt vanaf het kleuteronderwijs tot en met
de universiteit. Zeer bruikbaar als voorbereiding
voor het nieuwe schooljaar!
Lees verder op de FANF website
Daarnaast is een artikel gewijd aan De
Nederlands School Parijs als illustratie van een Nederlandse Taal en Cultuur (‘NTC’) school. U
weet niet wat een NTC is? Dan moet u eerst het overzichtsartikel lezen!
Lees verder op de FANF website

Het Bestuur van de FANF - www.fanf.fr
Wie zijn wij?
De FANF (Fédération des Associations Néerlandaises en France) is een overkoepelende
organisatie waarbij de meeste Nederlandse verenigingen in Frankrijk zijn aangesloten. Zij
heeft als doel de belangen van Nederlanders in Frankrijk te behartigen door middel van
het verstrekken van informatie, het geven van advies en het lobbyen bij
overheidsinstanties.
De FANF doet dit op het gebied van belastingzaken, onderwijs, loopbaanondersteuning,
zorg- en ziektekostenverzekeringen, bejaardenhulp, pensioenrechten en meer in het
algemeen op het gebied van wet- en regelgeving die van invloed is op het dagelijks leven
van Nederlanders in Frankrijk.
De FANF is een organisatie zonder winstoogmerk, opgezet naar Frans recht en wordt
bestuurd door vrijwilligers.

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u nieuwsbrief.fanf@gmail.com toe aan uw adresboek.

