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New Dutch coNNectioNs
het optimisme vaN De toekomstacaDemie 

7geestDriFt februari 2016

door sander mulder

Het statige pand in Park Oog en Al is geen 
plek waar je snel het kantoor van New 
Dutch Connections  zou verwachten. Nadat 
de vrijwilligersorganisatie voor vluchtelin-
gen hun oude locatie in Theatherhuis de 
Berenkuil moest verlaten, konden ze hier 
toevallig terecht. ‘‘We zitten alleen op de 
zolderverdieping hoor,’’ vertelt communi-
catiemedewerker Doenja Abel me, wanneer 
ik op een koude winterochtend midden in 
hun georganiseerde chaos beland. ‘‘Morgen 
hebben we het matchingsdiner met een 
nieuwe ronde vluchtelingen en maatjes. 
Er moet nog wel last-minute wat dingen 
gebeuren.’’

het verlies vaN waarDe

New Dutch Connections werd 
in 2004 opgericht door Bright Omansa 
Richards, die zelf in 1991 uit Liberia vluchtte. 
De deels negatieve ervaringen uit zijn eerste 
periode in Nederland vormden de inspiratie 
voor zijn organisatie. Op een voorlichtings-
bijeenkomst vergeleek hij de juridische 
mallemolen met het ‘mishandelen’ van een 
geldbriefje. ‘‘Een biljet van vijftig euro kan je 
bespugen, verfrommelen, in de hoek gooien; 
wanneer je het daarna echter weer oppakt 
en glad strijkt, heeft het dezelfde waarde 
als voor die behandeling. Bij vluchtelingen 
is dat niet zo. Alle procedures breken het 
zelfvertrouwen af, waardoor het later veel 
moeilijker wordt om hun eigen kracht weer 
terug te vinden.’’ 

toekomstacaDemie

De missie van New Dutch Connections is 
om zoveel mogelijk van het verloren zelfver-
trouwen bij jonge vluchtelingen te herstel-
len. Een van de meest recente projecten om 
dat te bereiken is de ToekomstAcademie. In 
een traject dat ongeveer drie á vier maanden 
duurt, worden vluchtelingen en Nederland-
se jongeren - de laatste groep liefkozend 
maatjes genoemd - aan elkaar gekoppeld 
en daarnaast begeleid door een wat oudere 
coach. Naast een aantal groepsactiviteiten, 
waarbij de groepen aan elkaar worden ge-
koppeld en vaardigheden in interculturele 
communicatie worden opgebouwd, gaan 
de maatjes zelf met de vluchtelingen op pad 
om hun sterke te kanten te ontwikkelen en 
in praktijk te brengen. ‘‘Wij vervullen een 
hele andere rol dan bijvoorbeeld Vluchte-
lingenwerk,’’ vertelt Doenja. ‘‘Dat zegt niet 
dat zij geen goed werk doen, maar bij ons 
kunnen zowel asielzoekers met als zonder 
een verblijfsvergunning meedoen aan het 
programma. We bieden geen opvang, maar 
gaan een stap verder. Door samen met een 

buddy te onderzoeken wat je kan en wat 
je wilt, word je positiever over jezelf en de 
toekomst.’’

‘‘ alle proceDures 
BrekeN het zelF-
vertrouweN vaN 
vluchteliNgeN aF’’

Nieuwe coNtacteN

Op het kantoor van New Dutch Connections 
kom ik ook in contact met Alan, die net als 
Doenja zowel medewerker als buddy is. Voor 
hem ligt de situatie net wat gecompliceerder, 
aangezien hij zelf ongeveer anderhalf jaar 
geleden uit Syrië vluchtte en na een reis via 
Turkije, Italië en België uiteindelijk  in Ne-
derland eindigde. Via-via raakte hij tijdens 
een Nederlandse taalcursus van ‘Welkom in 
Utrecht’ in contact met Bright Richards, die 
hem een stageplek aanbood op het kantoor 
van New Dutch Connections. ‘‘Voordat ik 

hier kwam werken, kende ik bijna niemand. 
Het contact dat je in asielzoekerscentra met 
andere vluchtelingen hebt, was bij mij in ie-
der geval ook niet heel intensief. Ik kon hier 
mijn droom niet zomaar nastreven streven 
en doorstuderen in de Economie, wat ik mijn 
thuisland deed. Daarvoor had ik anderen no-
dig. Niet alleen helpt deze stage me nu om de 
Nederlandse taal te leren, datgene wat ik het 
allerbelangrijkste vind, ik bouw ook een net-
werk op van mensen die ik zelf kan helpen en 
waar ik ook op terug kan vallen.’’

BeiDe kaNteN

De nieuwe contacten verwateren 
meestal niet snel na het ‘officiële’ pro-
gramma van de ToekomstAcademie.  
Gedurende de eerste paar maanden 
spreken de vluchtelingen en maatjes 
sowieso minstens één keer per week 
af, waardoor langdurige vriendschap-
pen ontstaan. Ook Alan hoopt dit te 
bereiken tijdens het project. ‘‘Ik ben 
dan wel buddy, maar mijn doel is niet 
anders dan dat van de vluchtelingen 

die aan dit programma meedoen,’’ vertelt hij, 
wanneer hij uitlegt dat ook hij zijn cultuur 
graag wil overdragen. ‘‘Juist doordat ik zowel 
in een groep als één-op-één intensief contact 
heb, kan ik anderen echt vertellen over mijn 
Syrische cultuur. Het mooie van dit project 
is denk ik dat het beide kanten op werkt. Ik 
leer over Nederland, de taal en waar ik heen 
moet als ik wat wil bereiken, maar kan daar-
naast ook laten zien wat ik al te bieden heb 
en hoe ik dat kan gebruiken om mijn nieuwe 
connecties te verrijken.’’

‘‘ wij BieDeN geeN 
opvaNg, maar gaaN 
juist eeN stap 
verDer’’

Alan is niet alleen maar positief. ‘‘Eerlijk ge-
zegd heb ik nog steeds vaak het gevoel dat er 
hier geen toekomst is voor mij. Weinig men-
sen die hier wonen snappen echt waarom 
ik ben gevlucht, hoeveel mensen er in Syrië 
sterven en waarom teruggaan geen optie is.’’ 
Het is misschien een teken van wanhoop of 
heimwee, maar net zo goed de reden waarom 
hij zo blij is bij New Dutch Connections te 
werken. ‘‘Kennis is de beste ervaring die je 
kunt krijgen en bieden. Ik wilde meer dan 
alleen blijven leven, hoe moeilijk de gevolgen 
van zo’n keuze ook zijn. Nu kan ik iedereen 
laten zien wat ik al heb en wat ik nog wil 
hebben. Of dat hier eindigt of in Syrië, maakt 
mij niet uit: ik kan nu in ieder geval echt 
door.’’

De omstandigheden waarin vluchtelingen tijdens hun eerste 

periode in Nederland leven, bieden weinig garanties voor de 

toekomst. Wat is er nog meer te bieden naast bed, bad en brood? 

New Dutch Connections kwam met de ToekomstAcademie, 

een programma waarbij jongeren als maatjes aan jonge 

vluchtelingen worden gekoppeld en samen op zoek gaan naar 

mogelijkheden voor een positieve toekomst.

NDC is altijd op zoek naar coaches en 

maatjes, maar ook naar leermeesters en 

bedrijven die hun professionele exper-

tise en netwerk willen inzetten voor deze 

jongeren. Kijk op newdutchconnections.

nl of hun Facebookpagina voor meer 

informatie.
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