Avans 200 jaar, een bijzondere gebeurtenis. Voor mij was dat het HEAO West-Brabant van 1988-1992 ook. Een
belangrijke basis voor wie ik nu ben en wat ik nu doe.
Als eerste lichting International Management (IM) stonden we met een kleine hechte groep van 16 studenten
aan de basis van een nieuwe opleiding. Anneke Idema was de drijvende kracht die helaas kort na de opstart
overleed. Een echte missionaris was ze, ik heb daar altijd veel respect voor gehad en zie haar als een van mijn
inspiratiebronnen.

Een kleine groep en een nieuwe richting, dat bracht een hoop energie bij ons allemaal. We waren actief
betrokken bij de opleiding en veel zaken buiten de opleiding. Bestuurslid van Synergie en vervolgens de
oprichting van UWAS (United We Are Strong) door Jean Paul Drop, Matías Sanchez Helsloot, Jim van Staden en
mijzelf waren een schot in de roos. Urenlange “vergaderingen”in UWAS stamkroeg De Fanfare op de Markt in
Breda, risken tot diep in de ochtend in dezelfde kroeg. Geweldige tijd dus!
Toen de tweede lichting van de buitenlandse stages kwam hebben we de jaarlijkse Welcome Back Party
georganiseerd. Met haring, bier en jenever, man wat waren we ziek. Als ere-voorzitter ben ik ook na mijn
afstuderen nog een paar keer geweest, ben benieuwd of het nog bestaat…

Naast de bijzondere hechte band die wij als groep hadden, waren ook de docenten en ondersteunende
krachten intensief betrokken bij IM. Ook zij namen actief deel aan het UWAS songfestival, toen ze gingen
winnen was de lol er snel van af. Voor wie me nu niet meer herkent, ik was de middelste met de haren en de
stropdas, en bij het songfestival de rechtse van de drie.
Het is allemaal goed gekomen met mij. Je kunt me volgen op LinkedIn!
Etten-Leur, 28-feb-2012, Andreas van den Goorbergh

