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Landelijke bijeenkomst
over leven in Nederland
met hiv en medicatie

Beatrix Theater Utrecht
Za 5 november 2022
11.00 tot 15.30 uur

2022

Bestel nu toegangskaarten: www.poweroflove.amsterdam
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Programmatijden Power of Love

De 15e editie van The Power of Love vindt dit jaar plaats in het Beatrix Theater 
in Utrecht. Zo is de bijeenkomst goed toegankelijk voor iedereen die leeft met 
hiv in Nederland. Vanaf Utrecht Centraal is het Beatrix Theater slechts twee 
minuten lopen. Vanaf Amsterdam Centraal ben je er in een half uur. En als je 
met de auto komt, is er voldoende parkeerplaats, ook op een paar minuten 
lopen.  

Het Beatrix Theater maakt onderdeel uit van het Beatrixgebouw. In het Beatrix 
Theater vinden veel grote evenementen plaats, maar je kunt er ook terecht 
voor concerten, theatervoorstellingen en topmusicals. Zo speelden er vele grote 
musicals, zoals ‘Mamma Mia!’, ‘The Bodyguard’, ‘Dirty Dancing’ en ‘Tina’. 

Beatrix 
theater 
Utrecht

Check de QR-code voor informatie en bereikbaarheid van Beatrix Theater Utrecht

Ontvangst met koffie en thee 10.00-11.00 uur

Ochtendprogramma 11.00-12.30 uur

Lunch 12.30-13.30 uur

Middagprogramma 13.30-15.30 uur

Afsluitende borrel 15.30-16.30 uur

Een toegangskaart kost € 16. Je betaalt feitelijk alleen voor de lunch 
en voor de koffie en thee in de pauzes. Het programma wordt je 
aangeboden. Daarnaast betaal je alleen voor drankjes bij de borrel. 
Bestel je toegangskaarten via: www.poweroflove.amsterdam

Er komen elk jaar nieuwe hiv-medicijnen beschikbaar en ook de hiv-
zorg verandert door de jaren heen. Als je naar The Power of Love komt, 
kun je via de online peiling vooraf je vragen inbrengen. De vragen die 
bij meerdere mensen leven, komen tijdens de bijeenkomst aan bod.
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Bestel nu toegangskaarten via www.poweroflove.amsterdam
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Erwin van Ditmarsch van Volle Maan: “Met veel enthousiasme organiseren 
we voor de 15e keer de populaire en inspirerende jaarlijkse bijeenkomst voor 
mensen met hiv en hun naasten. Dat doen wij als initiatiefnemer samen met 
de Hiv Vereniging, Aidsfonds en andere organisaties betrokken bij mensen 
met hiv. Deze keer zonder het vast gezicht van Fred Verdult, maar met mijn 
collega’s van het Volle Maan-team, dat al jaren betrokken is bij ‘de leukste 
dag van het jaar om hiv te hebben’! 
 
Na twee coronajaren ben ik heel blij dat we elkaar dit jaar weer ‘live’ 
kunnen ontmoeten. The Power of Love 2022 biedt inspiratie, optredens en 
veel informatie, zoals ‘de medische update’ en de stand van zaken over 
onderzoek naar, en genezing van hiv. Er is aandacht voor thema’s zoals (zelf-)
stigma, seksualiteit en gezond leven met hiv. Daarnaast hoor je de verhalen 
van verschillende mensen die leven met hiv. In dit programmaboekje vind je 
de onderwerpen die tijdens The Power of Love aan bod komen. 

Het programma biedt voor ieder wat wils; of je nu net gehoord hebt dat je hiv 
hebt of al jaren leeft met hiv of dat je iemand met hiv van nabij kent. Je bent 
van harte uitgenodigd voor The Power of Love!”

Graag tot ziens op 5 november! 

the Power of Love 2022 
Samenzijn, informeren en deLen

Hoe ervaren anderen  
‘THE POWER OF LOVE’?

Na The Power of Love voelde ik mij gesterkt. Ik vond het heel 
bevrijdend en steunend.

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

Actuele en relevante onderwerpen. En mijn complimenten over 
de gespreksleiders die zeer verbindend contact maken met de 
gasten.

The Power of Love hielp mij om open te zijn over mijn hiv.

Ondanks dat ik niemand kende, voelde ik me meteen thuis. Sinds 
The Power of Love heb ik contact met andere mensen met hiv.

Deze dag helpt me om even stil te staan bij mijn hiv.

Prachtige bijeenkomst waarbij veel aspecten van leven met hiv 
worden belicht. Draagt bij aan een sfeer van verbondenheid.
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ik Leer eLk jaar 
wat nieUwS
Mark leeft vijftien jaar met hiv: “Het eerste woord 
dat me te binnen schiet als ik denk aan The Power 
of Love? Verbondenheid! Na de bijeenkomst heb 
ik altijd een goed gevoel. Ik realiseer me dan dat 
er veel mensen zijn met dezelfde ervaringen als ik. 

Tijdens The Power of Love hoor je wat er allemaal 
speelt op het gebied van hiv. Die informatie kan je 
helpen bij het leven met hiv. De sfeer is gemoedelijk, 
het programma afwisselend. Serieuze onderwerpen 
en gesprekken worden afgewisseld met verschillende 
optredens. De dag is absoluut niet zwaar, maar bruist 
van de energie! 

Elk jaar leer ik weer wat nieuws. Zo sprak ik vorig 
jaar voor het eerst iemand die een nieuwe vorm van 
hiv-medicatie gebruikte. Ik had daar wel van artsen 
over gehoord, maar kende nog geen persoonlijke 
ervaring. Dat zet je dan toch aan het denken. 

Voor mensen die nog nooit naar The Power of 
Love zijn geweest, kan zo’n eerste keer ontzettend 
spannend zijn. Ik kan alleen maar adviseren; zet die 
stap! Je hebt de kans om andere mensen met hiv 
te leren kennen en het is fijn om te ervaren dat er 
veel professionals zijn die je kunnen helpen en 
ondersteunen. 

Het team van Volle Maan zal je warm 
onthalen, zodat je je snel thuis voelt. En neem 
gerust iemand mee: een goede vriend of 
vriendin, een familielid of de buurman, zodat 
ook diegene meer te weten komt over het 
leven met hiv.” 

Hopelijk tot ziens in het Beatrix Theater in 
Utrecht! 

WAT ALS IK WEINIG TE BESTEDEN HEB?
Als je weinig te besteden hebt, kun je via www.poweroflove.amsterdam een toegangskaartje bestellen 
voor half geld. Je betaalt dan € 8. Ook is het voor mensen die weinig te besteden hebben dankzij de Hiv 
Vereniging mogelijk om een bijdrage in de reiskosten te krijgen. Voor deze bijdrage in reiskosten geldt dat je 

je van tevoren moet aanmelden, op=op. Bel voor een reiskostenvergoeding naar Juliette Kuling van Volle 
Maan (020 524 60 90); in het Beatrix Theater kun je dan een envelop ophalen met daarin de bijdrage in 
de reiskosten. 

KAN IK HET MOGELIJK MAKEN DAT IEMAND ANDERS HALF GELD BETAALT? 
Als je het kunt missen, kun je bij het bestellen van een toegangskaartje aangeven dat je  
€8 extra wilt betalen. Zo maak jij het mogelijk dat iemand die weinig te besteden heeft, half geld betaalt. 

IK BEN NOG NOOIT NAAR ZO’N BIJEENKOMST GEWEEST. ZAL IK ER WEL NAARTOE GAAN? 
We kunnen het je aanraden vanuit de grond van ons hart. Elk jaar zijn er veel mensen voor het eerst en 
vrijwel iedereen bevalt het goed. Natuurlijk kan het spannend zijn om er voor het eerst naar toe te gaan, 
en om zoveel mensen met hiv bij elkaar te zien. Er komen gezondheidsproblemen ter sprake, maar we 
zetten ons ervoor in dat de bijeenkomst vooral inspirerend is. Je krijgt geen microfoon voor je mond en er 
wordt in begrijpelijke taal gesproken over hiv en medicatie. 

HOE ZIT HET MET MIJN PRIVACY?
Daar letten we heel goed op. Onze fotograaf maakt uitsluitend opnames van mensen op het podium. 
Voor anderen is fotograferen en filmen beslist niet toegestaan. Het kan natuurlijk zijn dat je bekenden 
tegenkomt, maar zij zijn dan op z’n minst betrokken bij hiv. En jij zou er natuurlijk ook zelf voor je werk 
kunnen zijn, of als naaste. 

HOE KAN IK EEN VRAAG AAN EEN SPREKER STELLEN? 
Voor de bijeenkomst krijg je een e-mail met een link om vragen in te brengen. Vragen die door meerdere 
mensen worden ingebracht, komen aan bod. Om de vaart erin te houden is er tijdens de bijeenkomst 
geen gelegenheid om vragen te stellen. Je kunt een spreker natuurlijk wel aanspreken in de pauze. 

HOE ZIT HET MET DE BEREIKBAARHEID?
Het Beatrix Theater (Jaarbeursplein 6a in Utrecht) is het best bereikbare theater van Nederland! Vanaf 
station Utrecht Centraal is het twee minuten lopen, je hoeft de straat niet eens over te steken. De 
looproute is bijna volledig overdekt. Volg de borden Jaarbeursplein totdat het Beatrix Theater staat 
aangegeven. 
Als je met de auto komt: op een paar minuten lopen zijn een aantal grote 
parkeerterreinen en parkeergarages. Meer info: 

IK HEB NOG EEN ANDERE VRAAG!
Bel Juliette Kuling van Volle Maan tijdens kantooruren op: 020 524 60 90 of 
stuur een e-mail: juliette@volle-maan.nl. 

Veelgestelde vragen（

Mark Vermeulen is 
directeur van Aidsfonds. 
Samen met Erwin van 
Ditmarsch presenteert hij 
The Power of Love.
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HIV-MEDICATIE 
We bespreken de ervaringen met de verschillende 
soorten hiv-medicijnen. Na deze update ben je 
helemaal op de hoogte van de oude en nieuwe 
middelen en van de medicatie die eraan zit te komen. 
Ook bespreken we veelvoorkomende bijwerkingen en 
redenen om over te stappen op andere medicatie.

Het consult en samen beslissen
Door je goed voor te bereiden op het gesprek met je 
hiv-behandelaar of hiv-consulent kun je meebeslissen 
als het gaat om keuzes over de behandeling of bij 
bepaalde zorg. Jij bent immers diegene die het beste 
kan aangeven wat belangrijk voor je is en wat het 
meest passend is bij jouw leven. Maar hoe doe je dat, 
samen beslissen? Hoe bereid je je het beste voor op 
het gesprek met de hiv-behandelaar of consulent? En 
hoe maak je zaken bespreekbaar? En welke invloed 
heeft corona gehad op het consult? 

Vrouwengezondheid
Deze rubriek richt zich op specifieke aandachtspunten 
bij de gezondheid van vrouwen met hiv. We praten 
bijvoorbeeld over het geven van borstvoeding en over 
de overgang bij vrouwen met hiv. 

Genezing
We praten je bij over de stand van zaken bij het 
onderzoek naar genezing van hiv en over de 
vooruitzichten.

We bespreken de medische 
update met: 

Ook dit jaar bespreken we in begrijpelijke 
taal de belangrijkste ontwikkelingen 
in de hiv-behandeling. De volgende 
onderwerpen komen aan bod: 

Natasja van Holten, 
hiv-consulent LUMC Leiden en 
voorzitter V&VN Verpleegkundig 
Consulenten HIV 

Guido van den Berk:
hiv-behandelaar in het OLVG, 
Amsterdam

Anne Wensing:
arts-viroloog in het UMC Utrecht

Tania Mudrikova, 
hiv-behandelaar UMC Utrecht

mediSche UPdate

Fotografie: Greg Litwin, Els Broers, Marjolein Annegarn
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jongeren met hiv
Tijdens The Power of Love 
staan we uitgebreid stil bij 
jongeren met hiv. Tomas Derckx, 
medewerker communicatie van 
de Hiv Vereniging, gaat met een 
aantal jongeren in gesprek. Wat 
houdt jongeren van nu bezig? 
Hoe open ben je wel of niet 
over hiv? Hoe ervaar je de hiv-
behandeling? Waar loop je in 
het dagelijks leven tegenaan? 
En waar vind je als jongere 
support? Ben je op zoek naar 
tips en inspiratie? Of misschien 
gewoon benieuwd wat jongeren 
van nu bezighoudt? Kom dan 
naar The Power of Love. 

Meer informatie:
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 The Young Ones

The Young Ones is een groep jongeren van 11 tot en met 
21 jaar. Al deze jongeren hebben hiv en worden gezien 
in een van de kinder-hiv-behandelcentra (Amsterdam, 
Rotterdam, Utrecht en Groningen). De Hiv Vereniging 
ondersteunt The Young Ones. Elk jaar worden er 
samen met de kinder-hiv-consulenten activiteiten 
georganiseerd, van een weekend met z’n allen op stap 
tot een week weg naar het buitenland!
Naast een hoop lol en gezelligheid is er ook 
tijd en ruimte voor de serieuzere gesprekken 
en workshops. 
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STEUN ONS,
WERF EEN LID!

En ontvang een  
cadeaubon van €15

hivvereniging.nl/actie

Chaniel de Vries is al jaren een van de vaste muzikale gasten 
van The Power of Love. Hij werd achttien jaar geleden met 
hiv geboren in Suriname. Daar werd hij opgevangen in ‘Het 
Parelhuis’, een opvanghuis voor kinderen met hiv. Afgelopen 
zomer ging hij voor het eerst terug naar Suriname en bezocht 
‘Het Parelhuis’. Hoe heeft Chaniel deze reis ervaren? En hoe is 
het om met hiv in Suriname te leven? Je ziet het in de film die 
vertoond wordt tijdens The Power of Love.  

Bijzondere reiS
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Werk van een Nederlandse top-fotograaf bij jou thuis aan de muur en 
bijdragen aan de strijd tegen aids? Maak kennis met heartgallery. 
Kunstenaars zoals Micky Hoogendijk en Sacha de Boer stellen hier hun 
werk ter beschikking zodat jij het voor 25 euro per maand kunt huren.

Bekijk de hele collectie op heartgallery-aidsfonds.nl of scan de QR-code:

Huur nu een uniek kunstwerk 
en steun hiermee . 
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SUCCESS
We won’t stop until there are no new HIV infections.
ViiV Healthcare: Here until HIV and AIDS are not.

#WeWontStop

UNTIL
AMBITION
BECOMES

NP-NL-HVU-BNNR-220001, June 2022
1514
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Tijdens The Power of Love 
kun je verschillende korte 
films zien. We lichten er 
één indrukwekkende film 
uit: Barbra. 

korte fiLmS:

Barbra (33) uit Uganda kwam naar 
Nederland om deel te nemen aan het 
internationale congres AIDS2018. Ze 
besloot om in Nederland te blijven, 
omdat ze in haar moederland als 
lesbienne met hiv een verschrikkelijk 
leven had. Met support van haar 
Positive Sister van de organisatie 
ShivA leert ze positief leven. Nu wacht 
ze op toestemming voor haar zoontje 
om in Nederland te komen wonen. 

migranten

De groep migranten met hiv is ontzettend 
divers. Als migrant kun je, naast het leven 
met hiv, voor veel uitdagingen komen te 
staan. Over het leven als migrant met hiv is 
een film gemaakt van Barbra uit Uganda. 
Mark Vermeulen van Aidsfonds gaat in 
gesprek met Barbra over hoe het nu met 
haar gaat. Mark

17
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Stigma

Als je leeft met hiv kan je te 
maken krijgen met negatieve 
reacties of hier bang voor 
zijn. Dit kan je een negatief 
zelfbeeld geven en je 
kwaliteit van leven behoorlijk 
beïnvloeden.

Erwin van Ditmarsch van Volle 
Maan gaat in gesprek met 
verschillende mensen: Arline, 
die vertelt over haar eigen 
ervaringen, peer counselor 
Jorgos en ten slotte hiv-
consulent Loek Elsenburg over 
de RESET-empowerment- 
workshop. Het item wordt 
afgesloten door een te gekke 
activiteit van Amber Vineyard 
waardoor je, ook in de zaal, 
uitgedaagd wordt je te laten 
zien zoals je bent.

Let’S             vogUe! 

Amber Vineyard (she/her/they/them) is een 
vogue-danser, choreograaf en activist. 
Daarnaast is ze de oprichter van House of 
Vineyard, een plek waar mensen elkaar 
vinden in voguing. Dit is een dansvorm die 
is ontstaan in de zwarte en Latinx LGBTQ+ 
scene in New York. De House of Vineyard 
vormt een veilige haven voor mensen uit 
de LGBTQ+-gemeenschap, in het bijzonder 
voor zwarte mensen en andere mensen 
van kleur. Amber werd uitgeroepen tot 
Amsterdam Pride Ambassador 2019 en trad 
op als gastjurylid en choreograaf bij Drag 
Race Holland en Holland’s Next Top Model.

Amber is een strijder tegen (zelf-)stigma en 
neemt ons tijdens The Power of Love mee 
in haar wereld. De wereld van Ballroom, 
zelfexpressie en… VOGUE!Jorgos

Loek

Erwin
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MSD, meer dan 35 jaar betrokken bij hiv
En we gaan door

PO Box 581 | 2003 PC Haarlem | Tel. 023-5153153 | www.msd.nl | info@msd.nlN
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Gesprekken

Kloosterdagen
hiv & zingeving

info@shiva-positief.nl
020 – 61 60 460 

www.shiva-positief.nl

ShivA – levensvragen & hiv

Celicia Jansz leeft 12 jaar met hiv. Ze is open over 
haar hiv en praat ook makkelijk over haar seksuele 
ervaringen. Celicia: “Mijn slogan voor The Power of 
Love? Voeg seks toe aan je dag en je loopt rond met 
een lach!” Toch is fijne seks bij mensen met hiv niet 
altijd vanzelfsprekend.  Veel mensen vinden het lastig 
om erover te praten. Ze zijn bang voor negatieve 
reacties en worden in hun seksualiteit geremd.
 
Celicia: “Ik hoor vaak dat hiv mensen in de weg staat 
bij seks en intimiteit. Ik ben er zelf heel open over. 
Bijvoorbeeld tijdens de thuisparty’s in seksartikelen die 
ik organiseer. Soa’s en ook hiv komen dan ter sprake. Ik 
vertel dan ook dat ik zelf hiv-positief ben. Dat levert vaak 
mooie gesprekken op.”  

Tijdens The Power of Love gaat Celicia in gesprek met 
iemand die haar eigen ervaring komt delen, met een 
hiv-verpleegkundige, en met een huisarts/seksuoloog 
over seksuele gezondheid en over hoe je hiv en seks 
bespreekbaar kunt maken. 

Let’s 
taLk 
about 
seks
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13.155 3.910 3.914 1.640

?

411
mannen die 
seks hebben 
met mannen

overige mannen vrouwen geschat aantal 
mensen die nog 
niet weten dat 

zij hiv-positief zijn

aantal nieuwe 
diagnoses 

in 2020

Met het HIV Monitoring Rapport bericht SHM over de laatste ontwikkelingen en 
trends in de hiv-epidemie in Nederland. Het rapport verschijnt jaarlijks in november 
en rapporteert altijd over data verzameld tot en met het voorgaande jaar. 
         www.hiv-monitoring.nl 

Voor data verzoeken email naar: 
hiv.monitoring@amsterdamumc.nl   @HIVMonitoringNL

Stichting HIV Monitoring zet zich al meer dan  
20 jaar in door met data-onderbouwing de 
kennis over, en de zorg voor mensen met HIV  
in Nederland te optimaliseren

UIT HET MONITORING RAPPORT 2021

Leeftijd

Leeftijd

Aantal

0-14 15-24 25-29 30-39 40-49 50-59 60-69 ≥70

152 297
838

3.381

5.086

6.589

3.463

1.281

Hiv-zorgcontinuüm eind 2020*

Aantal personen

Levend
met hiv

*Gecorrigeerd voor vertraging in aanmelding bij SHM.

Gediagnosticeerd 
en gekoppeld 

aan zorg

In zorg In behandeling
met medicatie

Virus
onderdrukt

24.000

93% 94% 95%

22.336 21.155 21.027 19.925

24.000
mensen die leven met hiv in Nederland

21.155
mensen met hiv in zorg bij een van de  

hiv-behandelcentra in Nederland, waarvan: 

Theaterdiva Wilma Bakker 
De Amsterdamse ‘chansonnière extraordinaire’ 
Wilma Bakker laat op ons podium de gouden 
tijden van de ware theaterdiva herleven. 

Voor The Power of Love brengt Wilma begeleid 
door pianist Eric een ode aan het leven met 
het nummer ‘Heb ‘t leven lief’. Wilma: “Wat kan 
het soms lastig zijn het leven in al zijn volheid te 
omarmen als je verdriet hebt. Toch is dit lied een 
aanmoediging om dat te doen.” ‘Heb het leven lief 
als de stormwind gromt en als de lente komt, en 
verberg je niet als de regen valt en als de donder 
knalt’.

Wilma begon haar carrière als 
actrice, zangeres en danseres 
in muziektheatervoorstellingen 
en musicals. Na tien jaar koos 
zij haar eigen weg en richtte in 
1995 Stichting Blond & Blauw 
op. Met dit theaterhuis maakt zij 
muziektheaterproducties voor 
theaters en festivals, en speelt 
ze op bijzondere locaties in 
diverse concepten en stijlen. Met 
begeleider en pianist Eric Lensink 
kruipt Wilma al meer dan tien jaar 
in ‘de jas’ van Marlene Dietrich met 
een avondvullende voorstelling.
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Laat 
liefde 
regeren!  

Al 33 jaar is Dolly’s motto: ‘Laat liefde regeren!’ Na de pauze 
van The Power of Love zal Dolly Bellefleur de liefde bezingen! 

Dolly Bellefleur is het alter ego van cabaretier en tekstdichter 
Ruud Douma. Als boegbeeld van de LHBT+ beweging vraagt 
Dolly al 30 jaar aandacht voor mensenrechten in het algemeen, 
en de acceptatie van LHBT+ in het bijzonder. Voor haar tomeloze 
inzet voor de emancipatiestrijd van LHBT+ werd zij in 2012 
verkozen tot Roze Lieverdje, mocht ze in 2014 uit handen 
van Eberhard van der Laan de Andreaspenning van de stad 
Amsterdam ontvangen en werd in 2020 de Bob Angelo Penning 
aan Dolly uitgereikt. 
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Reina Foppen, voorzitter van 
de Hiv Vereniging, gaat over 
deze onderwerpen in gesprek 
met hiv-behandelaar Marc 
van der Valk, alsmede met een 
specialist ouderengeneeskunde 
en een lifestyle-deskundige.

Reina

Een lang en 
gezond leven 
met hiv
Ongeveer de helft van de mensen 
met hiv in Nederland is 50+. Met 
het ouder worden neemt de kans 
op het krijgen van één of meerdere 
aandoeningen toe. Maar verloopt 
dat anders als je ouder wordt met 
hiv? Met welke ouderdomsklachten 
kun je te maken krijgen? En heeft dit 
effect op de hiv-behandeling?

Marc24

Daarnaast is er steeds meer bekend 
over de positieve invloed van een 
gezonde leefstijl op een lang en 
gezond leven en op zowel lichamelijk 
als mentaal welbevinden, maar wat 
precies heeft het meeste effect? Als 
ik nu of in de toekomst extra zorg of 
ondersteuning nodig heb, bij welke 
zorg- en welzijnsinstellingen is er 
aandacht voor diversiteit en word 
ik niet weer geconfronteerd met 
stigma? 
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35

Initiatiefnemer van deze jaarlijkse bijeenkomst  
Altijd alle gangbare hiv-medicijnen op voorraad

Zorgvuldig met uw privacy 
Goed op de hoogte over hiv-medicijnen en wisselwerkingen 

Afstemming met hiv-behandelcentrum

THE 
POWER 

OF

Initiatief en organisatie: In samenwerking met:

Art-Bag met inhoud

Hiv Vereniging, Aidsfonds en alle hiv-verpleegkundigen voor de fijne samenwerking.
Alle sprekers, artiesten en vrijwilligers.

Junyong voor het ontwerp en de opmaak van het programmaboekje.
Onze sponsoren voor het financieel mogelijk maken van The Power of Love.

Platinum Sponsoren

Zilveren Sponsoren

Sponsoren

Bedankt!

Alle deelnemers aan The 
Power of Love krijgen 
gratis een prachtige 
gevulde Art Bag.

35

BEDANKT! 
• Hiv Vereniging, Aidsfonds en alle hiv-verpleegkundigen voor de goede samenwerking.
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Wij zijn trots dat zanger Thomas 
Berge tijdens The Power of Love 
komt zingen. Thomas trad op met 
De Toppers in de Amsterdam Arena 
en stond meerdere malen voor zijn 
eigen publiek in een uitverkochte 
Heineken Music Hall. Ook is Thomas 
Berge regelmatig op tv te zien. Zo 
had hij zijn eigen realitysoap en was 
hij in 2019 één van de kandidaten 
van het programma ‘Expeditie 
Robinson’. Afgelopen tijd was hij te 
zien in ‘Het Perfecte Plaatje’. 

Niet alleen is Thomas een 
fantastische zanger, hij is ook al 
jaren ambassadeur voor Free 
a Girl. Free a Girl strijdt tegen 
kinderprostitutie en alle problemen 
die deze met zich meebrengt, 
waaronder het krijgen van hiv. 

THOMAS BERGE


