
 

The Power of Love editie 2021 werd in het Beatrix Theater in Utrecht bijgewoond 
door ongeveer 50 fakkeldragers en andere gasten. Dankzij de bijdrage van de Hiv 
Vereniging en Aidsfonds konden we een voor deelnemers gratis toegankelijke 
professionele livestream en videoregistratie aanbieden. Deze livestream is bekeken 
door 290 mensen. In totaal telde editie 2021 van The Power of Love dus 340 
deelnemers.  

De deelnemers aan de online evaluatie geven gemiddeld het rapportcijfer 8,4 (vorig 
jaar 8,2) voor The Power of Love (75 antwoorden). Daar zijn we heel blij mee, want 
ondanks dat velen het via de livestream minder intensief hebben meegemaakt, was 
de waardering hoger dan voor editie 2019, toen The Power of Love het gemiddelde 
rapportcijfer 8,0 kreeg. Een bloemlezing uit de toelichting van deelnemers:  

Hele fijne show dit jaar. Genoeg afwisseling, niet te lang en leuke gasten! 

Heel goed! Informatief, afwisselend, goed tempo in het programma!  En dat voor 
online (ik haat online, maar goed het moet). 

Actuele en relevante onderwerpen. En mijn complimenten over de gespreksleider 
Mark die zeer verbindend contact maakt met de gasten. 

Het was een mooie, inspirerende bijeenkomst met veel nuttige informatie. 

ik heb het grootste deel van het middagprogramma bijgewoond, vnl over genezing. 
Erg interessant, mooie dynamiek ook tussen Mark en Fred. 

Niet voordurend dezelfde personen in the picture zetten. 
 
Zeer informatief. Volgende x graag zonder Corona       



 

WAARDERING VAN PROGRAMMAONDERDELEN:  

Opening met Positive Flame: 8,0 (2020: 8,1, 2019: 8,5)  

Toch steeds weer indrukwekkend. 

Online komt dit toch niet zo goed over. 

Medische update: 8,5 ( 2020: 8,2, 2019: 7,9)  

Actueel en relevant. 

Dieper ingaan op medicatie, nieuwe medicatie en bijwerkingen was mooi geweest. 

Erg goed en informatief. 

Op de Middenstip bijdragen: 8,2 

Goed format. 

 Compliment voor deze mensen: kort, krachtig en wederom duidelijk. 

Interviews met partners en een moeder: 8,0 

Goede interviewer en mooie interviews vanuit verschillende oogpunten. 

Een zeer intiem onderdeel. 

Goed om deze mensen ook een stem te geven. 

Perspectief op genezing van hiv: 8,4 (2020: 8,3, 2019: 7,7)  

Heel actueel onderwerp en begenadigde sprekers als ervaringsdeskundige. Heel 
bijzonder! 

Leuk het interview door de jongen uit Nootdorp! 

Zeer hoopvol en motiverend 



 

93% is het helemaal of een beetje eens met de stelling dat The Power of Love hen 
inspireert om goed te leven met hiv. In 2020 was dit 82% en in 2019 95%. Bijzonder 
dat het dit jaar is gelukt om bij een grotendeels online event bijna dezelfde inspiratie 
te bereiken dan bij een fysieke bijeenkomst. 

 

97% is het helemaal of een beetje eens met de stelling dat men bij The Power of 
Love informatie heeft gehoord waar men iets aan heeft. In 2020 was dit 88% en in 
2019 94%.  



 
 

 

 
 

 

 

 

 


