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- Bright O. Richards, artistiek leider New Dutch Connections

‘It takes a village to raise a child’

Voorwoord
2013 is het jaar waarin New Dutch Connections (NDC) de toon heeft 
gezet voor de komende jaren. Het is een jaar geweest, waarin NDC de 
verantwoordelijkheid heeft genomen om 98 jonge (meestal alleenstaande) 
asielzoekers te activeren om weer regie over hun eigen toekomst te nemen. 
Dit deed NDC door o.a. bij de AMV-campussen in Drachten en Oude 
Pekela en bij de Beschermde Opvang in Assen het traject Ondernemen in je 
Eigen Toekomst aan te bieden. Het is een jaar waarin NDC, voor het eerst, 
de volle verbindende kracht van As I left My Father’s House heeft laten 
ervaren. En wel op 64 maal. In 2013 heeft NDC, ook voor het eerst, jonge 
ambitieuze asielzoekers een podium gegeven in Groningen en in Den Haag, 
zodat hun potentie gezien kan worden. NDC heeft, samen met partners 
en belangrijke internationale gasten, een volle Domkerk te Utrecht laten 
dansen om de compassie te vieren. En er is een groeiplan gemaakt waarin 
de ambitie is neergelegd voor de komende 10 jaar. Een plan waarin ook de 
professionaliseringslag wordt beschreven die NDC moet maken om deze 
ambities te kunnen waarmaken. 

Voor u ligt ons eerste echte jaarverslag. Een jaarverslag waarin we u ook iets 
willen laten zien van de activiteiten die we dit jaar hebben georganiseerd en 
de resultaten die we dit jaar hebben behaald. 2013 is een mooi jaar waarop 
we met trots terug kijken. 
 

Bright O. Richards en Margriet Stuurman 
(Artistiek en Zakelijk Leider New Dutch Connections)
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1. New Dutch Connections

1.1. Kernwaarden

New Dutch Connections (NDC) is een organisatie die zich middels empowermenttrajecten,  
theater en kunst, inzet om jonge vluchtelingen te stimuleren in de ontwikkeling van hun talenten 
en de kloof tussen mensen met verschillende achtergronden en religies wil verkleinen. NDC zet 
deze mensen in beweging naar een gezamenlijke toekomst, welke gericht is op inclusion in plaats 
van op exclusion.

Belangrijke kernwaarden voor ons zijn inspiratie, verbinding en talentontwikkeling.

1.2. Groei

In 2013 heeft NDC een grote groei doorgemaakt. Op 1 januari 2013 was alleen de zakelijk leider 
in dienst en waren er ongeveer 200 vrijwilligers bij NDC betrokken via het project AILMFH. Een 
jaar later, op 31 december 2013 had NDC 8 werknemers, 14 stagiaires en 485 vrijwilligers, waar-
van 32 actieve coaches. Allen zetten zich ook nog in 2014 voor de missie van NDC. 
Deze groei ziet u ook terug in de omzet. In 2010 bedroeg de omzet van NDC €220.569, -. In 
2011 daalde dit bedrag naar €53.063, - wegens het ontbreken van subsidies voor de verscheidene 
projecten van NDC. In 2012 bedroeg de omzet €264.896, -, en in het afgelopen jaar werd dit 
bedrag bijna verdubbeld tot €508.947, -.
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1.3. Groeiprogramma 

In 2012 is NDC opgenomen in het groeiprogramma van het Oranjefonds. Naar 
aanleiding van dit programma van het Oranje Fonds heeft NDC haar strategische 
doelen voor de komende jaren in 2013 scherper geformuleerd. Dit heeft geleid 
tot het groeiplan 2013 en de groeistrategie voor 2014 en verder.

NDC is zich aan het omvormen van een kleine sociale/kunstorganisatie naar een 
brede maatschappelijke beweging. Een beweging van Actieve Burgers die jonge 
vluchtelingen en andere Nieuwe Nederlanders zich thuis wil laten voelen, thuis wil 
laten komen. NDC vindt hierbij vooral steun, draagvlak en aansluiting bij levens-
beschouwelijken en zoekers van rechtvaardigheid, van professionals tot studenten. 
Maar ook bedrijven. Wij noemen hen ‘New Connectors’.  

De ambitie van NDC is drieledig: verbreding, verduurzaming en verdieping.

Verbreding: de verbreding zit in de aantallen, meer AILMFH, meer OIET, meer
kunst en fotografie in bijzondere ruimtes en meer New Connectors.

Verduurzaming: de verduurzaming ligt in de relatie met de ‘New Connectors’. 
Deze Connectors wil NDC niet alleen aan zich verbinden als vrijwilliger maar ook 
als ambassadeur die andere ‘New Connectors’ werft, projecten initiëren en zorg 
dragen voor de begeleiding van de jonge vluchtelingen uit onze empowerment 
trajecten. 

Verdieping: de verdieping ziet NDC in de methodiek en de gronding. Door 
duidelijker te maken wat NDC doet in het voor- en na-traject van AILMFH 
en door de coaches van OIET (en de andere new connectors) beter te begeleiden, 
wordt de impact van de afzonderlijke projecten en de interactie tussen de 
projecten groter. 
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1.4. Professionalisering

NDC is in 2013 gestart met een professionaliseringsslag om de transparantie 
en verantwoordingskracht van de stichting te vergroten. Dit doet NDC op 
verschillende vlakken: 

- Methodiek beschrijving Ondernemen in je Eigen Toekomst. Bij de beschrijving 
zal gebruik worden gemaakt van het model van het Nederlands Jeugd Instituut. 
ZONMW ondersteunt dit deelproject HANDBOEK OIET. In 2014 is het 
project afgerond.

- Halfjaarlijkse evaluatie. NDC is een lerende organisatie. Elk half jaar evalueert 
NDC haar projecten. De tussentijdse evaluaties en reflectie op de ontwikke-
lingen binnen de projecten verbeteren de uitvoering gedurende de looptijd. De 
evaluaties zijn zowel met het team (AILMFH/OIET), als met de initiatiefgroepen 
die AILMFH hebben mede-geproduceerd. Een uiting daarvan zijn de halfjaar-
lijkse rapportages die NDC schrijft tbv alle projecten. Deze evaluaties zijn zowel 
inhoudelijk als financieel. De rapportages worden voornamelijk gebruikt voor de 
verantwoording richting onze fondsen (wat doen we, wat hebben we geleerd, wat 
werkt en wat niet en waar staan we). Intern worden de evaluaties gebruikt om 
onze werkwijze aan te scherpen, nieuwe stappen te ondernemen en nieuwe 
beleid te ontwikkelen.

- Financieel en Fiscaal Paspoort. PriceWaterhouseCoopers heeft in het kader van 
het Groeiprogramma een Financieel Paspoort afgegeven met de volgende aan-
dachtspunten. Hoge prioriteit: (1) Bestuur zonder familiaire banden en (2) Jaar-
verslag als aanvulling op jaarrekening. Midden prioriteit: (1) kostprijsberekening en 
toerekening van kosten aan projecten; (2) opbouw van weerstandsvermogen; (3) 
opstellen van financieel beleid en fondsverwervingsbeleid.

Het Fiscale Paspoort stelt de volgende prioriteiten: (1) Aanpassing statuten op de 
ANBI- regels: een positief saldo moet aan een ANBI-stichting ten goede komen 
met een soortgelijke doelstelling. (2) Aanpassing website op de ANBI-regels ge-
zien de publicatieplicht; (3) Inlening van personeel via een pay-rollconstructie al-
leen indien gewerkt wordt met een G-rekening en alleen met een pay-roll bedrijf 
wat ingeschreven staat bij de KvK als uitlener. Deze punten zijn reeds gerealiseerd 
of opgestart in 2013. 

- Het jaarverslag is tot 2012 een ondergeschoven kindje geweest. Zowel voor 
2011 en 2012 is er een bestuursverslag beschikbaar, maar geen extern jaarverslag. 
In 2011 heeft een door het bestuur aangewezen kascommissie de jaarrekening 
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goed gekeurd. Voor 2012 heeft het bestuur van NDC besloten om de jaar-
rekening door een accountant te laten controleren. Dit wordt het beleid 
voor alle jaarrekeningen. Voor 2013 wordt een extern jaarverslag uitgegeven 
om volledige transparantie richting onze partners, fondsen en donateurs 
te geven.

-  Good Gouvernance. Het bestuur van NDC heeft zich uitgesproken dat de 
Code Wijffels richtlijn is voor de ontwikkeling van het bestuur en beleid van 
NDC. Deze ontwikkeling zal leiden tot nieuwe statuten in 2014, waarin de 
het aandachtspunt om aan de ANBI-status te voldoen al eerder is verwerkt.

- ANBI-status. NDC heeft een ANBI status. Deze status wil NDC behou-
den omdat het een belangrijke stimulans is voor particulieren en organisaties 
om zich te verbinden met NDC. Aan de ANBI status wordt in 2014 meer 
waarde aan gehecht vanuit overheidswege en daarom ook meer toezicht op 
gepleegd. Houders van de ANBI status moeten per 1 januari 2014 de vol-
gende gegevens via internet openbaar maken: naam, fiscaalnummer, con-
tactgegevens, bestuurssamenstelling, beleidsplan, beloningsbeleid, doelstel-
ling, verslag van de activiteiten en een financiële verantwoording. In 2013 
is de website van NDC vernieuwd en worden deze gegevens ook worden 
gepubliceerd.

- Vrijwilligersbeleid. Doordat wij met een snel groeiend aantal vrijwilligers zijn 
gaan werken, die binnen een jonge snel groeiende organisatie moeten gaan 
werken, werd het noodzakelijk een vrijwilligersbeleid te ontwikkelen. 

2. As I Left My Father’s House

2.1. Lokale trajecten
As I Left My Father’s House (AILMFH) is in 2013 meer dan zestig keer lokaal georgani-
seerd in samenwerking met middelbare – en hoge scholen, universiteiten, kerken, mos-
keeën, maatschappelijke & publieke organisaties en vele betrokken & enthousiaste burgers 
van diverse pluimage. 

Een aantal trajecten monden uit in diverse evenementen¹. We besteden in dit jaarverslag 
slechts aandacht aan een klein aantal bijzondere lokale trajecten².  

Pilot met Alfa-college

In het kader van een Pilot ‘scholentraject’ organiseerden we in samenwerking met het 
Alfa-college in Noord Nederland 24 AILMFH evenementen op diverse schoollocaties in 
Hardenberg, Hoogeveen en Groningen. We brachten daarbij niet alleen de vluchtverha-
len dichtbij de leerlingen, docenten en ouders maar ook jonge vluchtelingen uit hun eigen 
omgeving.

AILMFH Rotterdam

In Rotterdam liep in 2013 een traject waarbij wij met diverse partijen speciaal in Rotter-
dam aandacht wilden vragen voor de vaak onzichtbare jonge vluchtelingen en jongeren 
zonder verblijfsstatus levend in Rotterdam en omstreken en hen in contact wilden brengen 
met betrokken Rotterdammers en relevante organisaties met als doel hiermee armoede, 
hun isolement en kwetsbaarheid te verkleinen en hun netwerk & participatie te vergroten. 
Wij organiseerden in 2013 in totaal vier keer AILMFH in Rotterdam in samenwerking met 
de Bergsingelkerk, het Islamitisch Centrum de Middenweg, de Islamitische Universiteit, 
de Hogeschool Rotterdam, de Erasmus Universiteit en het UAF. 

¹ Een AILMFH evenement bestaat uit de voorstelling, nagesprek en eventueel gezamenlijke maaltijd/lunch). In het hele AILMFH 
traject is met name ook het voortraject een belangrijk onderdeel voor de verbinding. ² Zie complete speellijst in bijlage I

FEITEN EN CIJFERS
64 keer AILMFH in 2013
72 verschillende  partners
177 mensen bezochten gemiddeld een  openbare AILMFH voorstelling
8320 bezoekers in 2013
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AILMFH in Vluchtkerk Amsterdam

In het voorjaar van 2013 organiseerden we met diverse partijen een bijzondere avond in de 
Vluchtkerk in Amsterdam. Met als doel de gezichten van de vluchtelingen die daar al ge-
ruime tijd woonden en de verhalen die daar achter schuilen meer zichtbaar te maken. Om 
nieuwe mensen uit te nodigen op deze plek om hen voor het eerst kennis te laten maken 
met de bewoners en de omstandigheden waar zij in Nederland moeten leven. Tevens wil-
den wij ook de vrijwilligers bedanken met deze voorstelling en hen de mogelijkheid geven 
mensen (familie, vrienden, collega’s, kennissen, buren etc.) uit te nodigen om hen te laten 
zien waar en voor wie zij zich al maanden voor in hadden gezet en waarom dat belangrijk is. 

AS I LEFT My FATHER’S HOuSE
As I Left My Father’s House is een indrukwekkende voorstelling met hartverscheurende vluchtver-
halen. Dit toneelstuk gaat over de lang jarige gevolgen van oorlog en over het bidden op momenten 
die er toe doen. Het resoneert met de ontwrichting door grote gebeurtenissen en met de vlucht-
verhalen van vele migranten. Het theaterstuk probeert parallellen te leggen tussen de vluchtverha-
len van de aartsvaders van het Jodendom, het Christendom en de Islam en die van vluchtelingen en 
migranten van nu. In dit theaterexperiment wordt een niet-westerse manier van vertellen gecom-
bineerd met een westers theatrale context. Alle mensen op het podium  zijn gelouterde profes-
sionals die het stuk de kracht geven die het nodig heeft. Na de voorstelling zijn er gesprekken in en 
met het publiek over de aangedragen thema’s.

2.2. New Connections Day

Op 12 april 2013 organiseerde NDC haar eerste New Connections Day in de 
Domkerk in Utrecht.  Tijdens dit evenement gingen internationale, nationale en 
lokale Connectors met elkaar in gesprek gingen over de vragen: “Wat beweegt mij 
om het goede te doen? En wat weerhoudt me om het goede te doen?”

Don’t tolerate, appreciate

Religie historica en publiciste Karen Armstrong riep op tot compassie, geen 
medelijden en, opmerkelijk, eigenlijk ook geen tolerantie, want: “tolerantie is het 
naast je neer leggen van verschillen, we moeten ze juist omarmen. Don’t tolerate, 
appreciate.”

De gouden regel is volgens Armstrong een belangrijk uitgangspunt: wat u niet wil 
dat u geschiedt, doet dat ook een ander niet. We kennen hem allemaal wel, maar 
leven er nog niet (genoeg) naar, aldus Armstrong. “Je hoort soms mensen zeg-
gen ‘zo ik heb mijn goede daad voor de dag weer gedaan’, alsof ze vervolgens weer 
legitiem hebzuchtig en egoïstisch op de bank kunnen gaan zitten. Compassie gaat 
verder dan een enkele daad, het is er altijd en overal en, erg belangrijk, voor ieder-
een: vriend, maar ook vijand. We kennen allemaal pijn, we zouden samen verant-
woordelijkheid moeten nemen voor de pijn in de wereld. Samen huilen bindt.”
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Delen bindt

In het muzikale intermezzo blijkt dat niet alleen samen huilen bindt. Samen dansen bindt evenzeer. 
Richards weet het hele publieke zover te krijgen een dansje te wagen op de muziek van accordeo-
nist Oleg Fateev. 

Oproep tot compassie

Ook Soetendorp deed een beroep op ieders compassie: “Kwaadheid is besmettelijk, maar goedheid 
ook. Wanneer je deelt in de pijn, deel je uiteindelijk in de troost.”
Na al deze wijze woorden is het tijd voor het interactieve deel van het programma: het publiek 
wordt gevraagd hun antwoord op de vragen “Wat beweegt mij om het goede te doen?” en “Wat 
weerhoudt mij ervan het goede te doen?” op een kaartje te schrijven. Een open en eerlijk gesprek 
tussen het publiek, de ‘Raad van Wijze Vrouwen’ en presentatoren Richards en Annemieke Schrij-
ver volgde. De ochtend werd afgesloten met een duet van imam Çavdar (Fatih moskee Amster-
dam) en onze chazan Lies Muller en een aansluitende brunch waar de boel nog eens grondig kan 
worden doorgesproken.

Een aanwezige predikante uit Amsterdam Noord: “Ik vond het erg mooi, goed en het geheel had 
een prettig wetenschappelijk gehalte. Ik hou me bezig met de moskee en kerkloop dus ik ben veel 
met het onderwerp ‘interreligieuze dialoog’ bezig. Maar ik moet zeggen, deze ochtend was wel meer 
dan kopjes thee drinken. Dat klinkt misschien vreselijk elitair, maar ik bedoel ermee te zeggen dat 
ik nog wel een verschil merk in hoe er over dingen gepraat wordt. Hier is dat toch opener dan de 
gesprekken waar ik bij zit, maar ook daar merk ik dat de weerstand verminderd door te praten en 
dat blijft toch mooi om te zien.”

Ook rabbijn Soetendorp was ontroerd door de verbindingen die er in de Dom zijn gelegd: “Het 
feit dat Bright Richards dit met een visioen heeft opgezet om mensen te binden heeft er alleen al 
voor gezorgd dat ik hierheen ben gekomen. Gisteren zat ik nog in Israel. Zo’n individuele kracht die 
mensen samenbrengt is fantastisch, zeker als je de kracht van zoveel verbindingen tezamen ziet. 
Kijk alleen al naar de samenzang van de imam en de chazan. Dat vergt durf en liefde.”

uit: www.duic.nl: new-connections-dayinspirerend-ontroerend-en-hoopgevend

2.3. Sociale cohesie

NDC heeft met de verhalen uit AILMFH ook in 2013 weer zoveel mensen kunnen inspireren en 
kracht kunnen geven, bij kunnen dragen aan meer interreligieuze (en interculturele) verbinding en 
sociale cohesie in buurten  en meer compassie voor de vluchteling in Nederland. De mensen waar 
wij mee werken zijn betrokken en geloven in een multiculturele samenleving waar men elkaar wil 
ondersteunen en in zijn kracht zetten, zodat iedereen, ook de (jonge) vluchtelingen & migranten in 
ons land, mee kan doen en zich thuis kan voelen.   

Niet alleen de voorstelling en het nagesprek dragen bij aan de verbinding maar met name ook het 
voortraject naar de dag van het evenement toe.  Daar worden nieuwe contacten gelegd of al be-
staande contacten verstevigd, bijvoorbeeld tussen kerk & moskee, tussen autochtone Nederlanders 
& nieuwkomers en tussen jong & oud. 

Voor NDC wordt steeds duidelijker dat AILMFH steeds meer als middel moet worden ingezet ter 
ondersteuning van de jonge vluchteling of uitgeprocedeerde asielzoeker in onze samenleving. Het 
interreligieuze aspect verdwijnt daarbij niet. Want wij willen hierbij juist de religieuze gemeenschap-
pen en interreligieuze & interculturele netwerken blijven betrekken. Zij hebben vaak een groot & 
betrokken netwerk en steunen ons al sinds de start van AILMFH. In 2013 is hier al een begin mee 
gemaakt door o.a. te spelen op de AZC’s in Drachten en Oude Pekela.

2.4. Media

De Nederlandse pers heeft dit jaar veel aandacht besteed aan de voorstelling die in 2011 de Com-
passieprijs won. Zowel in print/online media als op de radio & televisie werd As I Left My Father’s 
House met regelmaat genoemd. Zo was Bright O. Richards te gast bij Omrop Fryslân en maakte 
AT5 een videoverslag van de Moskee & Kerkloop. Daarnaast wijdde verscheidene dagbladen in het 
Noorden van het land nieuwsberichten aan de vertoning van het theaterstuk in de omgeving. In 
bijlage II (pp. 18-19) vindt u een overzicht van NDC in de media.
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 ³ De jongeren uit de beschermde opvang hebben niet gewerkt met een coach omdat dit niet is toegestaan.

3.2. De methodiek

Om ervoor te zorgen dat jonge vluchtelingen weer zelf regie nemen over hun eigen leven, 
heeft Bright O. Richards  in 2008 de methodiek OIET ontwikkeld. Deze methodiek is 
gebaseerd op het geloof dat iedereen beschikt over eigen unieke kwaliteiten en talenten. 
Door middel van POP-gesprekken, intensieve trainingssessies, individuele begeleiding 
door coaches en maatjes en presentaties tijdens diverse NDC evenementen (o.a. friend-
raising events, de eindmanifestaties en tijdens AILMFH events) worden de jongeren aan-
gemoedigd om hun unieke kwaliteiten en talenten te herontdekken en de regie hierover in 
eigen hand te nemen. 

In OIET staan sociale, culturele maar vooral economische participatie centraal; wordt er 
een netwerk gecreëerd waarop de jongeren kunnen terugvallen; en worden de jongeren 
gestimuleerd om ondanks alle ellende in verleden en heden na te denken over hun toe-
komst en daarnaar te handelen. 

3.3. De training
De training in het traject OIET bestaat uit wekelijkse groepsbijeenkomsten met de jonge 
asielzoekers. De periode waarover deze trainingen in 2013 werden gegeven besloeg een 
periode van ongeveer 4 maanden. De groep die getraind werd bestond uit 20-25 jonge 
asielzoekers. De trainingen werden uitgevoerd door twee trainers die geassisteerd worden 
door een projectmedewerker. Een van de uitdagingen van de trainers was het vinden van 
de jongeren op het centrum als de training startte. Ze lagen nog in bed, hingen rond of 
waren andere zaken aan het doen. Dit was de startsituatie. Het maakte dat elke training 
begon met een rondje centrum, vaak met een medewerker van COA, een (verlate) lunch 
en soms een potje basketbal. En als er een substantieel aantal jongeren aanwezig was, 
begon de training.

De training is de basis van het traject OIET dat zich ten doel stelt dat de deelnemers aan 
het einde van het traject in staat zijn zich te presenteren op verschillende manifestaties 
zoals friendraising bijeenkomsten en talentenmarkten aan voor hen functionele netwerken 
en personen die een rol kunnen gaan spelen bij hun verdere ontwikkeling. Deze verdere 

2 trajecten i.s.m. met Beyond borders.  30 jongeren en 30 coaches.

 1 traject met het Jongerenhuis Eindhoven.   12  jongeren en 12 coaches.

3 zelfstandige  trajecten in 2013. 102 jongeren namen deel 
       aan delen van het programma.  
  32 coaches geworven en begeleid.
  14 maatjes geworven en begleid. 
    3 stagiaires OIET aan ons verbonden.
   14 groepstrainingen per traject. 

5 coachbijeenkomsten per traject.
2 lokale eindmanifestaties in Groningen 
    en Geeuwenbrug.
 1 landelijke eindmanifestatie in Den Haag.

3. Ondernemen in je Eigen Toekomst

3.1. Lokale trajecten

Het empowermenttraject Ondernemen in je Eigen Toekomst (OIET) is in 2013 uitgegroeid tot een enorm 
succes. In de eerste helft van 2013 heeft NDC haar OIET methodiek nog twee keer ingezet in opdracht 
van Beyond Borders. Voor de zomer hebben wij het besluit genomen de OIET trajecten helemaal zelfstan-
dig te organiseren en financieren.    

In de tweede helft van 2013 heeft NDC zich met OIET vooral gericht op jonge asielzoekers in de AMV 
locaties Oude Pekela en AZC Drachten en hen ondersteund bij het herontdekken en verder ontwikkelen 
van hun kwaliteiten en talenten en het vergroten van hun netwerk. Daarnaast heeft NDC in het najaar van 
2013 ook  ex-AMV’ers  van het Jongerenhuis in Eindhoven en vluchtelingen jongeren uit de beschermde 
opvang locatie van Jade in Assen ondersteund door middel van OIET trajecten. 

Met behulp van toegewijde coaches & maatjes hebben de asielzoekerjongeren³ de mogelijkheid gekregen 
om de regie over hun toekomst meer en meer in eigen hand te krijgen. 

Zo zette Amir een fotoproject op waarmee hij de jongeren uit het asielzoekerscentrum in Oude Pekela een 
gezicht geeft, zong Helena het publiek toe tijdens diverse evenementen van NDC (met als hoogtepunt 
Staatssecretaris Teeven) en kreeg Traore de kans om dichter bij zijn droom te komen doordat hij door be-
middeling van NDC een werkervaringplek als automonteur wist te bemachtigen in een Groningse garage. 
En begon Karam met een voorbereiding voor een studie Sterrenkunde.

FEITEN EN CIJFERS
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ontwikkelingen kunnen bestaan uit het volgen van voor en vervolgopleidingen dan wel door 
praktische ervaring opdoen op stageplaatsen of in leer/werkprogramma’s.
Zij zullen de buitenwereld moeten laten zien wat zij willen en kunnen zodat de buiten-
wereld hen waardeert op hun kwaliteiten en competenties en hen hierdoor wil ondersteu-
nen met het verwezenlijken van hun toekomstplannen. 

De training biedt hen een veilige plek waar zij hun eigen capaciteiten kunnen (her)ont-
dekken en waar zij het geleerde kunnen uitvoeren en oefenen met hun lotgenoten. In de 
training wordt de basis gelegd die de coaches, in persoonlijke ontmoetingen, op een later 
moment verder kunnen uitwerken en verfijnen.

3.4. Eindmanifestaties 

Meer dan 550 bezoekers kwamen af op onze drie eindmanifestaties die plaatsvonden 
op 26 & 27 november en 19 december. Tijdens de drie evenementen stonden de jonge 
alleenstaande asielzoekers centraal die het traject OIET hebben doorlopen. Elk evene-
ment bestond uit een talentenmarkt van de jonge asielzoekers maar daarnaast had ieder 
evenement ook zijn eigen twist: op 19 december werd in Geeuwenbrug op de eindmani-
festatie van het traject in de beschermde opvang in Assen As I Left My Father’s House 
opgevoerd, op 26 november opende BN’er én Groninger Jan Mulder in de Remonstrantse 
kerk in Groningen de talentenmarkt en op  27 november werden we tijdens de landelijke 
eindmanifestatie in het Humanity House en Paard van Troje in Den Haag vereerd met een 
toespraak van Staatssecretaris Teeven en was Jörgen Raymann onze gastheer. Met tussen 
de 150-200 bezoekers per evenement, een goede sfeer en veel nieuwe contacten voor de 
jongeren, spreken wij van een groot succes

Opening

Zoals in verschillende landen in Afrika gebruik is, werden alle manifestaties feestelijk 
geopend met een dansmoment.   De openingsdans op 27 november leverde het bijzondere 
moment op waarop Staatssecretaris Teeven het podium op sprong en tussen onze jonge-
ren actief mee danste. In de openingsspeech die volgde, betuigde Teeven zijn steun aan de 
activiteiten rondom het empowermenttraject OIET. Daarnaast benadrukte hij het belang 
van zo min mogelijk tijd te verliezen in je leven, en daarmee het belang om je te blijven 
ontwikkelen, ook als je in een asielzoekerscentrum zit. 

Landelijke manifestatie Den Haag

Na de opening in Den Haag was het tijd voor de jongeren om zichzelf te presenteren. In 
diverse hoeken kregen zij de ruimte hun talent en toekomstdroom te laten zien. Zo vertel-
de Samy dat hij graag in de marketing en reclamewereld zijn toekomst ziet, Roza vertelde 
dat ze vertaler wil worden, Daoda en Jerry trapten een balletje kunstig heen en weer en 
Siriki illustreerde zijn voormalige werk als humanitair werker.  

Tussen de presentaties door bezorgde zangeres Helena het publiek en Teeven kippenvel 
door met tranen in haar ogen te zingen “no matter what you take from me, you can’t take 
away my dignity” en ging het dak er af met rapper Mustafa, die er een feest van maakte. 
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Bijzondere ontmoetingen

Tijdens deze unieke gelegenheid waar de jongeren hun talenten presenteerden en in gesprek gin-
gen met de bezoekers, vonden vele bijzondere momenten plaats. Bijzonder was dat enkele jonge-
ren oog in oog kwamen te staan met de staatssecretaris die verantwoordelijk is voor het vreemde-
lingenbeleid in Nederland. Zij konden hem natuurlijk bevragen over dit beleid en vertellen over hun 
eigen juridische gevecht maar deden dit niet. Zij vertelden daarentegen over hun talenten en wat 
ze in de toekomst hopen te doen. De Staatssecretaris gaf aan zeer onder de indruk te zijn van de 
ontmoetingen met deze jongeren en refereerde hier nog aan in zijn kerstinterview in een landelijk 
dagblad. 

Paneldiscussie met Raad van Elders

De paneldiscussie op 27 november werd geleid door Jörgen Raymann. Deelnemers in het panel 
waren Mardjan Seighali (directeur van het UAF), Dorien Manson (directeur Vluchtelingenwerk 
Nederland), Sander Terphuis (Tweede Kamerlid PvdA), Pieter van den Born (senior manager Ni-
dos) en Leo Wilde (commissaris Politie Amsterdam Amstelland). 

3.5. De rol van de coach

De coaches hebben het niet altijd makkelijk gehad. Het is een zoektocht om jongeren, 
pubers vaak, te activeren, hun talent te laten ontdekken, hun passie te hervinden. De 
situatie van de jongeren is niet makkelijk, de regelgeving voor velen nog onbekend, het 
leven op een AZC is hard. De confrontatie met de werkelijkheid waar deze jongeren 
in leven, is voor een aantal coaches pijnlijk geweest. En, net zoals de juridische proce-
dure, niet te veranderen of te beïnvloeden. Deze realiteit staat ver van het leven van de 
meeste coaches. Het was mooi te zien dat de kloof in realiteiten, generaties en cultuur 
toch weg viel, naar mate de coaches en jongere elkaar meer leerden kennen en gingen 
vertrouwen. Het winnen van vertrouwen is een proces op zichzelf. De meeste coaches 
zijn activiteiten met de jongeren gaan doen buiten het AZC. Om te kijken waar de 
verbinding zit. Of waar de glimlach begint. Het hebben van een coach is een succes-
factor van het project. De coach geeft exclusieve aandacht, zorgt voor een entree in de 
samenleving (vergroting van het netwerk) en doet ook leuke en gezellige activiteiten. 
De jongeren waarderen de vrijwillige inzet van de coach enorm. 

Eén van de coaches was Margarita González: een doortastende en energieke Latina die 
twintig jaar geleden vanuit Chili naar Nederland is gekomen. In 2013 besloot Margarita 
om zich, naast haar betaalde baan als coach, ook in te zetten als vrijwillige coach voor 
NDC. In haar werk wordt zij gedreven door de intentie om zoveel mogelijk mensen te 
inspireren naar datgene wat ze drijft, zodat ze succesvol, gelukkig en gezond blijven 
of worden.

Margarita voerde de coachingsgesprekken met asielzoekersjongeren graag buiten het 
asielzoekerscentrum. Op deze manier konden de jongeren die ze begeleide de dage-
lijkse beslommeringen van het asielzoekerscentrum even ontlopen en beter nadenken 
over hun toekomst. Daarnaast probeerde Margarita via haar grote netwerk werker-
varingsplekken te regelen voor de jongeren. Door deze ‘stages’ krijgen ze de kans om 
hun talenten verder te ontwikkelen als de mogelijkheid om een ‘normaal’ leven op te 
bouwen, ongeacht hun juridische status. Daarmee ontwikkelen ze zelfvertrouwen.
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3.6. Quotes 

‘Dat die groep [asielzoekerjongeren] wat geholpen wordt door een organisatie 
als New Dutch Connections vind ik zeerprijzenswaardig’ 
– Jan Mulder, televisiepersoonlijkheid 

‘Wat ik het mooie vind van deze organisatie is dat jongeren in staat zijn om het 
heft in eigen handen te nemen in de toekomst’ 
– Fred Teeven, staatssecretaris

‘Laat ze [asielzoekerjongeren] hun passie volgen. Je krijgt gepassioneerde 
mensen die misschien op een gegeven moment zelf zeggen: ‘ik heb nu eindelijk
iets geleerd wat ik kan, ik ga terug naar mijn land, ik hoef niet hier te blijven’ 
– Jörgen Raymann, comedian/presentator

‘What I like about NDC is that they are bringing new possibilities for the 
guys around here’ 
– Amir, deelnemer OIET

‘I learned how to talk with people, how to make arelationship with people’ 
– Nawid, deelnemer OIET
 

22 23



4. Financiën en Organisatie

4.1. Balans per 31-12-2013 4.1. Balans per 31-12-2013

2013 2012

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN (4)

Algemene reserve 2.888 2.888

Bestemmingsfonds 21.817 -

Continuïteitsreserve 17.547 170.861

42.252 2.888

KORTLOPENDE SCHuLDEN (5)

Crediteuren 34.086 9.171

Loonheffing 18.480 4.492

Reservering vakantiegeld 12.915 2.062

Vooruit ontvangen fondsen 80.060 93.781

Overige schulden 38.016 6.483

183.557 115.989

Totale passiva 225.809 118.877

€                €                    €
2013 2012

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa (1)

Vervoersmiddelen 4.536 -

Apparatuur 1.683 -

6.219 -

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen (2)

Debiteuren 79.312 24.610

Omzetbelasting 732 7.885

Vooruitbetaalde kosten 35 650

Nog te ontvangen fondsen 80.468 23.337

Nog te ontvangen rente 958 -
Overige vorderingen 5.770 -

167.275 56.482

Liquide middelen (3) 52.315 62.395

Totale activa 225.809 118.877

€                €                    €
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4.2. Exploitatierekening 2013

4.3. Toelichting op financiën

Grondslagen van waardering en resultaatbepaaling  

Algemeen 
Er is een jaarrekening opgesteld in overeenstemming met de Richtlijnen voor de 
Jaarverslaggeving uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving, RJ 640. Het 
boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar en de vergelijkende cijfers zijn niet gecontroleerd. 
Stichting New Dutch Connections heeft een culturele ANBI-status. De volledige jaar-
rekening en de bijbehorende accountantsverklaring is op te vragen bij stichting 
New Dutch Connections.

Grondslagen voor waardering van de activa en passiva

Algemeen 
Voorzover niet anders is vermeld, zijn de activa en passiva opgenomen tegen de 
nominale waarde. Dit geld eveneens voor de niet met name toegelichte posten. 
 
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de aanschafwaarde. Op de aanschaf-
waarde komen in aftrek de afschrijvingen welke zijn gebaseerd op de verwachte eco-
nomische levensduur. Op investeringen, die in de loop van het boekjaar plaatsvinden, 
wordt tijdsevenredig afgeschreven.   

Vorderingen 
De vorderingen zijn opgenomen tegen de nominale bedragen, zo nodig onder aftrek 
van voorzieningen van oninbaarheid.       

Liquide middelen
De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. De liquide middelen 
staan ter vrije beschikking.

Bestemmingsfonds
In beginsel is met het Skanfonds en het Oranjefonds afgestemd dat het positieve 
resultaat van ‘As I left my fathers House’ (€ 21.817) besteedt mag worden voor een 
boek aangaande dit project.  

2013 Begroting 2013 2012

BATEN

Publieksinkomsten (6) 158.858 168.000 94.035

Overige subsidies/bijdragen uit publieke middelen (7) 102.457 125.281 -

Overige bijdragen uit private middelen (8) 247.632 322.343 170.861

508.947 615.624 264.896

LASTEN

Beheerslasten materieel (9) 31.665 29.291 20.510

Activiteitenlasten personeel (10) 358.872 434.510 213.713

Activiteitenlasten materieel (11) 80.683 151.823 28.290

471.220 615.624 262.513

Saldo uit gewone bedrijfsuitvoering 37.727 - 2.383

Saldo rentebaten/-lasten (12) 1.637 - 93

Exploitatieresultaat 39.364 - 2.290

€      €     €
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De continuïteitsreserve
De continuïteitsreserve heeft het karakter van weerstandsvermogen. De opbouw van 
de continuïteitsreserve zal maximaal anderhalf maal de kosten van de werkorganisatie 
bedragen. Het doel is; de financiële risico’s afdekken van onder andere loondienstbe-
trekkingen en als co-financiering te fungeren voor aanvragen bij fondsen.  
 
Kortlopende schulden
De kortlopende schulden in de balans zijn gewaardeerd op de nominale waarde.
      
Grondslagen voor bepaling van het resultaat   

Baten en lasten     
De baten en lasten zijn toegerekend aan het jaar, waarop zij betrekking hebben. 
Winsten zijn verantwoord, indien en zover zij in het jaar verwezenlijkt zijn. Met verliezen 
en risico’s die hun oorsprong vinden voor het eind van het jaar, is rekening gehouden. 

Afschrijvingen     
Onder de afschrijvingen zijn opgenomen de afschrijvingen op materiële vaste activa. 
De afschrijvingen zijn berekend op basis van de aanschafwaarde en vinden plaats naar 
rato van de geschatte economische levensduur.     
 
Grondslagen voor het kasstroomoverzicht    
Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode waarbij 
onderscheid wordt gemaakt tussen kasstromen uit operationele-, investerings-, 
financieringsactiviteiten. Kasstromen uit vreemde valuta worden omgerekend tegen de 
gemiddelde koers over het boekjaar. De liquide middelen uit het kasstroomoverzicht 
bestaan uit liquide middelen, vermeerderd met de  “vlottende” effecten en onder 
aftrek van kredietinstelling(en).    

  

4.4. Fondsen en donateurs

Zonder de betrokkenheid, de inzet en het enthousiasme van vrijwilligers en de giften van fond-
sen, sponsoren en donateurs kan New Dutch Connections haar activiteiten niet voortzetten. 

Wij willen om deze reden graag alle fondsen en ‘New Connectors’ bedanken voor hun steun in 
2012/2013 en wij hopen nog lang met hen samen te werken!

Hieronder vind u een tabel met een overzicht van de herkomst van de fondsen en een lijst van 
alle fondsen die ons in 2013 hebben ondersteund.

Particuliere fondsen

Publieksinkomsten

Europese Vluchtelingen Fonds

Donaties (privé)

Overzicht inkomsten

44%

20%

5%

31%
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De volgende organisaties hebben ons voor onze activiteiten 
in 2013 direct of indirect ondersteund:

Het Europees Vluchtelingen Fonds
Oranje Fonds
VSBfonds
Skanfonds
Stichting Doen
Kerk en Wereld
Vrede van Utrecht 2013
Haëlla stichting
FondsDBL
Elise Mathilde Fonds
Minderbroeders
VluchtelingenWerk Nederland
Stichting Interkerkelijk Oriëntatie Centrum
ZonMW
Bruggenbouwers – de interreligieuze website van Nederland
Nieuwwij

Speciale dank gaat uit naar:
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4.5. Bestuur
Bestuur van NDC op 31-12-2013
Jan van der Kolk – voorzitter
Kees de Bouter – penningmeester
Mira Kho – secretaris 
Marinette Oomen – algemeen bestuurslid

In 2013 heeft NDC afscheid genomen van de volgende bestuursleden:
Jaap Stuurman – secretaris tot 1 september 2013
Henze Pegman – algemeen bestuurslid tot 1 oktober 

4.6. Medewerkers
Medewerkers in dienst van NDC op 31-12-2013
Bright O. Richards – Artistiek Leider NDC
Margriet Stuurman – Zakelijk Leider
Anja van Balen – Communicatie medewerker
Miranda Dabboubi-Broersen – Projectleider AILMFH
Oscar van den Ende - Trainer
Gidie Ritzerveld – Kwartiermaker Oost OIET
Donja Verlaan – Projectmedewerker OIET
Marieke Zevenhuizen – Kwartiermaker Noord OIET

4.7. Cast en Crew 
Bright O. Richards - Concept, script, spel en regie 
Werner Kolf - Spel 
Sinan Cihangir - Spel
George Tobal - Spel
Thomas Oerlemans - Spel
Oleg Fateev - Muziek, zang, compositie
Oleg Lysenko - Muziek en zang
Zoumana Diarra - Muziek
Lamin Kuyateh - Muziek en zang
Lies Muller  - Zang
Laura de Jong - Vormgeving
Jannemieke Caspers - Script, dramaturgie
Miep de Lange - Lichttechniek
Pukki Marechall / Peak Audio - Geluidstechniek
Marijke Donath - Fotografie
Studio Jaap - Grafische vormgeving
Jaap Kapteyn - Bruggenbouwer (vaste vrijwilliger)

4.8. Externen
Ronald Mathijssen - Sales & Marketing AILMFH
Arianthe Oudshoorn - Trainer OIET
Mirjana Smolisch - Trainer OIET

4.9. Stagiaires
Rob van loenen - OIET
Lisa Bakker - OIET
Marjolein Polder – AILMFH en events OIET
Minke hermans - AILMFH
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• Donderdag 21 februari, 13.30 uur, Eindhoven: Vreemlandfestival, Den Dolech 2

• Zondag 3 maart, 11.00 uur, Amsterdam: Dominicuskerk, Spuistraat 12

• Donderdag 21 maart, 20.00 uur, Vluchtkerk, Amsterdam

• Zaterdag 23 maart, 20.00 uur, Amsterdam, Jeruzalemkerk, Jan Maijenstraat 14

• Donderdag 28 maart, 20.30 uur, Utrecht, Geertekerk, Geertekerkhof 23

• Vrijdag 5 april, 20.00 uur, Medemblik: Bonifaciuskerk, Kerkplein 9

• Vrijdag 12 april, 10.00 uur, Utrecht: Domkerk

• Zaterdag 13 april, Bilthoven: Julianakerk

• Donderdag 16 mei, Kampen: van Heutszkazerne (twee maal)

• Zondag 2 juni, 17.00 uur in de Nieuwendammerkerk, Bredekerkepad 6-8, Amsterdam

• Maandag 3 juni om 19.00 in CREA, Nieuwe Achtergracht 170, Amsterdam

• Vrijdag 7 juni om 20.00 uur, Streektheater de Pol, Polstraat 7, Aalten.

• Zondag 9 juni om 13.00 in de Ulumoskee,  Gombertstraat 340 te Zwolle.

• Woensdag 12 juni, om 20.00 op het Alfa College, Travertijnstraat 12, in Groningen.

• Donderdag 20 juni om 20.00 uur, Academiegebouw, Utrecht.

• Vrijdag 21 juni om 20.00 uur Schuilkerk van de Doopsgezinde gemeenschap, 

 Oude Gracht 270, Utrecht.

• Zaterdag 22 juni om 14.00 uur, AZC Oude Pekela, Hooiweg 1, Oude Pekela. Deze voorstelling is  

 tot stand gekomen in samenwerking met het coa en diverse partners in pekela as introductie  

 van NDC in de netwerk van pekela

• Zondag 23 juni, 15.00, Ontmoetingskerk, Meerkollaan 3, in Eindhoven.

• Zondag 15 september, 14.00 uur, Silo kerk, Herenstraat 34-36, Utrecht,

• Zondag 22 september, 14.00 uur, De Ark, Aakstraat 60, Amsterdam-Noord.

• Donderdag 26 september, 19.30 uur, Markuskerk, Hooghout, Breda.

• Vrijdag 27 september, 20.00 uur, Levensbron kerk in Ridderkerk.

• Zondag 29 september, 15.30 uur kerkgebouw het Anker, Jan Frankensingel 30, Oosterwolde (fr).

• Maandag 14 oktober speelden we in het Alfa-college in Hoogeveen. Overdag waren er twee

 besloten voorstellingen voor de leerlingen.  De voorstelling werd gespeeld tijdens de thema-

 dagen i.h.k. van het vak Burgerschap.

• Maandag 14 oktober, 19.30 uur, Alfa-college, Voltastraat 33, Hoogeveen.

• Dinsdag 15 oktober speelden we nogmaals twee keer een besloten voorstelling op het Alfa- 

 college in Hoogeveen.

• Zaterdag 19 oktober, 15.00 uur/aanvang 14.30 uur, AZC Drachten, Noorderend 2, te Drach- 

 ten. Deze voorstelling was mede tot stand gekomen door een samenwerking met het COA.  

 Deze voorstelling van ‘As I Left My Father’s House’ was de aftrap van het empowerment  

 traject ‘Ondernemen in je eigen toekomst’, welke van start ging in Drachten. Dit trainingstraject  

 is gericht op de toekomstambitie van jongeren in de opvang.

• Maandag 28 oktober speelden we overdag voor de leerlingen twee besloten voorstellingen op  

 het Alfa-college in Hardenberg. Aanvang voorstelling 20.15. Alfa-college Parkweg 1, Hardenberg.

• Dinsdag 29 oktober speelden we overdag twee besloten voorstellingen op het alfa-college in 

 Hardenberg.Parkweg 1, Hardenberg.

• Donderdag 31 oktober speelden we overdag nog twee besloten voorstellingen op het Alfa-college  

 in Hardenberg.

• Zaterdag 2 november speelden we in het Centrum de Middenweg in Rotterdam-Noord. Vooraf  

 gaand aan de voorstelling werd er een gezamenlijk maaltijd aangeboden door het Centrum   

 Middenweg. De voorstelling werd georganiseerd door centrum de Middenweg in samenwerking   

 met New Dutch Connections.

• Zondag 3 november speelden we een besloten voorstelling in het Karel V hotel in Utrecht. De   

 voorstelling begon om 14.00 uur. Special aanwezig tijdens deze voorstelling zijn donateurs/  

 fondsen op het gebied van inter-religiousiteit

• Zaterdag 9 november speelden we om 20.00 in de Grote kerk in Emmen, Schoolstraat 5 in Emmen.  

 De voorstelling werd georganiseerd met de Raad van Kerken Emmen en het Actie comité 

 AILMFH Emmen.

• Zondag 10 november speelden we ’s middags om 13.00 uur in de Aloysiuskerk aan de Adriaen van  

 Ostadelaan 2 te Utrecht. De voorstelling werd georganiseerd i.s.m. de St. Martinus parochie.

• Zondag 17 november speelden we om 13.30 uur in de Bergsingelkerk, Bergsingel 152, in 

 Rotterdam-Noord. Voorafgaand aan de voorstelling werd er een lunch georganiseerd. De kerk aan  

 de Bergsingel organiseerde deze voorstelling samen met New Dutch Connections.

• Dinsdag 19 november speelden we in het Floreshuis,  Floresplein 19-23, in Groningen. Start voor  

 programma om 18 uur met eten en presentaties! Aanvang voorstelling: 20.30 uur.

• Woensdag 20 november speelden we in de avond (20.00 uur) op de Erasmus Universiteit 

 Rotterdam. Deze voorstelling werd in samenwerking met het UAF en de Erasmus Universiteit 

 georganiseerd.

• Vrijdag 29 november speelden we op de Stenden Hogeschool in Leeuwarden.

• In de eerste twee weken van december (week 49 en 50) speelden we 11 besloten voorstellingen   

 op het Alfa-college in Groningen.

• Op dinsdag 10 december speelden we om 19.30 uur op het Alfa-college, Kluiverboom 3 in 

 Groningen. De voorstelling was voor iedereen toegankelijk.

• Op zaterdag 14 december speelden we om 21.00 uur als onderdeel van de feestelijke opening van  

 het nieuwe multifunctionele Rozet gebouw in Arnhem de voorstelling As I Left My Father’s House.  

 Rozet Gebouw, Kortestraat 16, Arnhem.

• Op dinsdag 17 december speelden we om 18.30 uur op de Hogeschool Rotterdam, locatie 

 museumpark, in het Atrium.

• Op donderdag 19 december speelden wij tijdens de eindmanifestatie van de asielzoekersjongeren  

 van het Jade College om 15.45 uur As I Left My Fahter’s House. De eindmanifestatie startte om   

 13.00 en eindigde om 17.00 en vond plaats op de Eikenhorst 5 te Geeuwenbrug. Tijdens   

 de manifestatie presenteerden de jongeren hun talenten.

Bijlage I Speellijst As I Left My Father’s House



Datum Medium Titel

09/07/13 Groot Groningen ‘New Dutch Connections ‘debuteert’ in Oost Groningen’

18/09/13 Nieuwe Oostellingwerver ‘Theaterstuk slaat brug tussen culturen’

26/09/13 Friesch Dagblad ‘Liberiaan sluit Vredesweek af met dialoogvoorstelling’

28/09/13 De Leeuwarder Courant - Korte Metten ‘Vluchtelingenverhalen’

29/09/13 De Grijpvogel ‘Terugkomavond ‘As I Left My Father’s House’’

Bijlage II NDC in de media

Printmedia

Link

http://ndccommunicatie.wordpress.com/?attachment_id=12

http://ndccommunicatie.wordpress.com/?attachment_id=3

http://ndccommunicatie.wordpress.com/?attachment_id=4

http://ndccommunicatie.wordpress.com/?attachment_id=5

http://ndccommunicatie.wordpress.com/?attachment_id=9

Datum Link

13/06/13 Radio Westerwolde https://dl-web.dropbox.com/get/OIET/8.%20promo%20

en%20pers/nieuwsartikelen%20ed/Promotionele%20uitin-

gen%20t.b.v.%20Pekela/Schermafbeelding%202013-07-

05%20om%2011.17.04.png?_subject_uid=235559684&w=AA

Db1Xzz99ywRbIyWoetJMPRThkiZKlfbg6ZHXpoV9Xolw

Datum Medium Titel

31/05/13 AT5 http://www.at5.nl/tv/de-stelling-van-amsterdam 

09/11/13 IKON - De Nachtzoen http://www.uitzendinggemist.nl/afleveringen/1378179 

Radio

Televisie



Datum Medium Titel

29/05/13 De Weekkrant ‘Religie is steun voor vluchtelingen’

14/06/13 www/nieuwsbank.nl ‘Prijswinnende theatervoorstelling komt naar Pekela tijden 

opendag AZC’

14/06/13 www.hetstreekblad.nl ‘Prijswinnende theatervoorstelling te zien tijdens open dag 

AZC in Pekela’

14/06/13 Nieuw Wij ‘Wanneer ben je nou een moslim’

14/06/13 Westerwolde Actueel ‘Prijswinnende theatervoorstelling komt naar Pekela tijden 

opendag AZC’

22/06/13 www.multicultureelgroningen.nl ‘22 juni: As I Left My Father’s House’

25/06/13 www.pekelanieuws.nl ‘Prijswinnende theatervoorstelling komt naar Pekela tijden 

opendag AZC’

Online media
Link

http://www.deweekkrant.nl/artikel/2013/mei/29/a_religie_is_steun_voor_vluchtelingena_

https://dl-web.dropbox.com/get/OIET/8.%20promo%20en%20pers/nieuwsartikelen%20ed/Promotio-

nele%20uitingen%20t.b.v.%20Pekela/Schermafbeelding%202013-07-05%20om%2011.13.33.png?_subject_

uid=235559684&w=AAAkG91Uvqg9f_GL8BFStED3Q3BVU5ByGDHYo0mc1IO8Kw

https://dl-web.dropbox.com/get/OIET/8.%20promo%20en%20pers/nieuwsartikelen%20ed/Promotionele%20ui-

tingen%20t.b.v.%20Pekela/Schermafbeelding%202013-07-05%20om%2011.19.35.png?_subject_uid=235559684

&w=AABw66RbmXevTZnFKXLhg31dmSdaChFlU16_lvYdLQ5P-w

http://www.nieuwwij.nl/nieuws/wanneer-ben-je-nou-een-moslim/

https://dl-web.dropbox.com/get/OIET/8.%20promo%20en%20pers/nieuwsartikelen%20ed/Promotio-

nele%20uitingen%20t.b.v.%20Pekela/Schermafbeelding%202013-07-05%20om%2011.17.33.png?_subject_

uid=235559684&w=AABtpV3uiHVMK8Bk-ZQlmwVdf77ZkdeXtocdEOyuir8MAQ

https://www.dropbox.com/lightbox/home/OIET/8.%20promo%20en%20pers/Nieuwsartikelen%20ed/Promotio-

nele%20uitingen%20t.b.v.%20Pekela

https://dl-web.dropbox.com/get/OIET/8.%20promo%20en%20pers/nieuwsartikelen%20ed/Promotionele%20ui-

tingen%20t.b.v.%20Pekela/Schermafbeelding%202013-07-05%20om%2011.06.12.png?_subject_uid=235559684

&w=AABVDn2uP0kt1ygduIlaTxIz6o01OP8bjMJph6-COHVmGg
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Anna van Kooij

Marjolein Polder

Jan Buwalda

Carolien Sikkenk

Manette Ingenegeren

Tekst 

Miranda Dabboubi Broersen

Kaj Schut

Vormgeving 

Lyan Appel

40 41



JAARVERSLAG 
2013


