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‘It takes a village 
to raise a child’

 - Bright O. Richards, artistiek leider New Dutch Connections
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Voorwoord
Voor u ligt het jaarverslag 2014. New Dutch Connections heeft een bewogen en 
intensief maar ook een mooi jaar achter de rug. Een jaar met vele mooie ontmoetingen, 
grote ontwikkelingen en bijzondere activiteiten met de asielzoekersjongeren. 
Een jaar van rennen en kansen pakken maar ook van refl ectie en kijken hoe het nog 
beter en duurzamer kan en moet. Zodat wij ‘onze’ jongeren, jongeren die asiel hebben 
aangevraagd in Nederland, ook in de toekomst samen met vele vrijwilligers en bedrijven 
kunnen blijven ondersteunen bij het ontwikkelen van hun talenten en het vormgeven van 
hun toekomst, waar die toekomst ook zal zijn. 

2014 is ook een jaar waarin ook pijnlijke beslissingen zijn genomen, op een harde 
wijze is geleerd, fouten zijn gemaakt, maar bovenal successen zijn gevierd. Een jaar 
waarin we ons hebben gerealiseerd dat we op de goede weg zijn, maar er nog niet zijn. 
We hebben ons gefocust op de ontwikkeling van de aanpak Ondernemen in je Eigen 
Toekomst, maar we zijn er ook achter gekomen dat de werkwijze van As I Left My 
Father’s House een belangrijk onderdeel van het succes van NDC is. 

En 2014 is ook het jaar waarin wij met onze aanpak Ondernemen in je Eigen Toekomst 
werden genomineerd voor de Appeltjes van Oranje 2015! Onlangs zijn de winnaars 
bekend gemaakt en we zijn trots om te vertellen dat wij tot de drie winnaars van de 
Appeltjes behoren! In mei 2015 zal de prijs op Paleis Noordeinde worden uitgereikt 
door Koning Willem Alexander, Koningin Máxima en Prinses Beatrix. 

Graag nemen we u, in dit jaarverslag, mee in de ontwikkeling, de resultaten en de 
verhalen, die ons leven maar ook die van rond de 150 jongeren en 250 vrijwilligers 
en 13 medewerkers hebben verrijkt. 

Bright O. Richards en Margriet Stuurman
(Artistiek en zakelijk leider New Dutch Connections) 
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1.1. Kernwaarden
New Dutch Connections (NDC) is een organisatie die zich middels empowermenttrajecten en theater en kunst, inzet 
om (ex-)asielzoekers te motiveren en te inspireren om regie te nemen over hun toekomst (waar ook ter wereld) en 
hun talenten te blijven ontwikkelen, samen met hun directe omgeving. Hierbij verkleint NDC de kloof tussen mensen 
met verschillende achtergronden en religies. 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 ontmoeting, verbinding en talentontwikkeling.

1.2. Groei 
In 2014 zet de groei van NDC zich door. Op 31 december 2013 had NDC 8 werknemers, 14 stagiaires en 485 
vrijwilligers, waarvan 32 actieve coaches en doen we 2 trajecten Ondernemen in je Eigen Toekomst (OIET). NDC is 
begin 2014 op 2 bestaande locaties doorgegaan (Drachten en Oude Pekela) met Ondernemen in je Eigen Toekomst 
en op 2 nieuwe locaties (Deventer en Arnhem) gestart. In het najaar zijn we OIET in Amersfoort, Burgum en Utrecht 
opgestart. In het aantal locaties is NDC van 2 naar 7 gegroeid. In 2014 zijn in totaal 13 personen in dienst, werken 
we met 20 stagiaires, 10 algemene vrijwilligers en hebben zich 90 actieve coaches, en 50 maatjes ingeschreven. 

Kijkend naar de omzet lijkt het dat de groei van NDC zich heeft gestabiliseerd, maar de refl ectieperiode in 
september/oktober op het 1e half jaar geeft een vertekend beeld. Op basis van het eerste halfjaar is besloten om 
het organisatiemodel te veranderen, waardoor een groot deel van de contracten van de junior-medewerkers niet 
werden verlengd. In het afgelopen jaar was de omzet 540.566. Dit is een groei van 6%. 
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1.3. Groeiprogramma 
In 2011 is NDC opgenomen in het groeiprogramma van 
het Oranje Fonds. Het groeiprogramma is een stimulans 
voor NDC geweest om haar strategische doelen voor 
de komende jaren in 2013 scherper te formuleren. Dit 
heeft geleid tot het groeiplan 2013 en de groeistrategie 
voor 2014 en verder. NDC kenmerkt zich door ‘learning 
(fast) by doing’. De basisgedachte om New Connectors 
aan NDC te verbinden en op basis daarvan te groeien is 
een goede strategie maar krijgt in 2014 een hele andere 
vorm. 

De focus op de uitvoering van OIET voor verschillende 
doelgroepen op verschillende (opvang)locaties, blijkt een 
goede keuze, waarbij we ons steeds meer realiseren 
dat de vrijwillige coaches en maatjes het grote kapitaal 
zijn van NDC. Zij verbinden zich met de jongeren, zij 
maken mogelijk wat onmogelijk lijkt. NDC motiveert en 
inspireert, maar bovenal faciliteert NDC de ontmoeting. 
De vrijwilligers van NDC staan steeds meer centraal in 
de activiteiten en NDC ontwikkelt zich richting een goed 
doel. 

De in 2013 gedefi nieerde drieledige ambitie van 
ver- breding, verduurzaming en verdieping blijft bestaan, 
maar krijgt in de loop van 2014 een hele andere lading: 
Verbreding: Gefocust op de ontwikkeling van OIET, 
verbreedt NDC de doelgroep. Van alleen jongeren 
tussen de 15 en 25 jaar in procedure woonachtig in 
een opvanglocatie bedient NDC in 2014 ook 
uitgeprocedeerde jongeren in dezelfde leeftijdsgroep. 

Verduurzaming: Verduurzaming van de aanpak 
OIET kan alleen lokaal en alleen als NDC zich lokaal 
gaat verankeren. Doordat de vrijwillige coaches en 
maatjes zo’n belangrijke rol spelen bij het succes van de 
aanpak, ontwikkelt de aanpak zich richting het opzetten 
van caring-communities rondom een centrum. 

Verdieping: de verdieping ziet NDC in de beschrij- 
ving van methodiek en aanpak. Hiertoe heeft NDC twee 
handboeken geschreven, namelijk die voor de coach 
en die voor het maatje. 
Om de gehele aanpak goed te kunnen beschrijven zijn 
de handboeken voor de community-maker en de aanpak 
AILMFH in voorbereiding. 
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1.4. Professionalisering
De professionalisering van NDC hijgt in 2014 achter het succes van de aanpak OIET aan, mede dankzij de 
dwingende administratieve eisen die het gebruik van Europese Fondsen met zich mee brengt. NDC heeft 
dankbaar gebruik gemaakt van het opleidingsbudget van het Oranje Fonds, om hier een aantal slagen in te maken. 

De volgende slagen zijn gemaakt: 
1. Administratieve Organisatie
Er is een volledige beschrijving van de Administratieve Organisatie (AO) 2014 gemaakt, waarnaar gewerkt wordt. 
Deze AO wordt  zowel voor de fi nanciële administratie gebruikt als voor de urenadministratie, activiteitenadministratie 
als de deelnemersadministratie. 

2. Maandelijkse Marap
Halverwege 2014 werd NDC duidelijk dat een halfjaarlijkse fi nanciële rapportage bij lange na niet voldoet om de 
verschillende projecten goed te kunnen bijsturen. In 2014 is gestart met een maandelijkse fi nanciële rapportage 
tbv het management en bestuur.

3. (Externe) medewerker fi nanciële administratie
Tot half maart 2014 werd de boekhouding van NDC nog verzorgd door een vrijwilliger. Met veel passie, maar dit 
gaf geen zekerheid rondom de continuïteit en kwaliteit. Daarom is met het Merwede Administraties afgesproken 
dat een medewerker voor een kostprijs bij ons op locatie de boekhouding ging uitvoeren. 

4. Aanstelling assistent Zakelijk Leider
De administratieve processen binnen NDC, zeker gezien het gebruik van de Europese Fondsen, en de 
personeelsadministratie verdienen meer aandacht dan mogelijk was, waartoe besloten is om een assistent 
Zakelijk Leider aan te stellen. Zij is verantwoordelijk voor de uitvoering, controle en verantwoording daarvan. 

5. Bestuurswisseling
In september 2014 heeft er een bestuurswisseling plaatsgevonden om NDC maximaal te ondersteunen in de 
uitdaging die het heeft om aan de eisen van de Europese Fondsen te kunnen voldoen om zich ondernemend te 
kunnen opstellen. Hierbij is een hands-on bestuur wenselijk. 
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Father’s House2
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2.1. Algemeen
De verhalen uit As I Left My Father’s House (AILMFH) blijven onveranderd sterk en indrukwekkend. Interculturele 
en interreligieuze organisaties hebben ons ook in 2014 gevraagd om de voorstelling te spelen in kerken, buurtcentra 
en op scholen. Deze mensen zoeken naar manieren om elkaar en hun omgeving te inspireren en kracht te geven, 
maar ook bij te dragen aan meer interreligieuze (en interculturele) verbinding en sociale cohesie in dorpen en 
steden als gevolg van maatschappelijke ontwikkelingen. De voorstelling geeft mensen een middel in handen om 
een tegengeluid te geven en de vluchteling een gezicht, waardoor meer compassie voor vluchtelingen in Nederland 
ontstaat. Hier blijkt veel behoefte aan te zijn. De mensen waar wij mee werken zijn betrokken en geloven in een 
multiculturele samenleving waar men elkaar wil ondersteunen en empoweren, zodat iedereen, ook (jonge) 
vluchtelingen en migranten in ons land, mee kan doen en zich thuis kan voelen. Niet alleen de voorstelling en het 
nagesprek dragen bij aan deze verbinding maar ook het voortraject naar de dag van het evenement toe. Daar boren 
mensen nieuwe contacten aan of worden al bestaande contacten verstevigd, bijvoorbeeld tussen kerk en moskee 
in de wijk, tussen autochtone Nederlanders en nieuwkomers en tussen generaties. Hierdoor is AILMFH uitstekend 
geschikt om voor diverse doeleinden te worden ingezet, zowel op uitnodiging van kerken, lokale organisaties en 
scholen die het thema van verbinding in hun eigen regio of gemeente willen aansnijden (Roosendaal en Vught), of als 
onderdeel van ons eigen programma ‘Ondernemen in je Eigen Toekomst’ (Deventer, Arnhem, Oude Pekela, Drachten 
en Amersfoort) en ten derde is het geschikt voor organisaties die de programmering van hun festival willen verrijken 
(UAF in Doorn). De complete speellijst staat in bijlage I. 

Voor NDC blijkt des te meer dat AILMFH als middel kan en moet worden ingezet ter ondersteuning van de jonge 
vluchteling of uitgeprocedeerde asielzoeker in onze samenleving, waardoor het tevens onze andere programma’s 
verstevigd. 

2.2 Lokale voorstellingen
De thematiek uit As I Left My Father’s House blijft onverminderd actueel. Verhalen over radicaliserende jongeren, 
maar ook diverse politieke debatten over zaken aangaande integratie en vluchtelingen maken keer op keer duidelijk 
hoe actueel AILMFH nog steeds is. Dit zien we ook terug in de diverse aanvragen voor de voorstelling. 
Verschillende maatschappelijke organisaties, kerkgemeenschappen en buurtcentra hebben in 2014 samen met New 
Dutch Connections AILMFH georganiseerd. Vaak als middel om een bepaald thema te kunnen duiden of van een 
andere context te voorzien. Een mooi voorbeeld is Alkmaar, waar de lokale verkiezingen waren uitgesteld vanwege 
een fusie en de vluchtelingenvraagstukken een heikel punt bleken te vormen voor de lokale politieke partijen. 
De lokale Vluchtelingenwerk, protestantse kerk, COA, bibliotheek en gemeente hebben AILMFH toen samen 
georganiseerd, om vluchtelingen een gezicht te geven voor de talloze lokale politici die die avond aanwezig waren. 
Het gaf de avond een speciaal tintje.  Na de voorstelling zijn er normaliter nagesprekken met het publiek over de 
impact van de verhalen uit de voorstelling. Niet om elkaar te overtuigen, wel om elkaars ervaringen aan te horen: 
over de inhoud van het stuk en cruciale gebeurtenissen op de eigen levensweg. Door de aandacht voor dialoog na 
de voorstelling ontstaat er vaak een bijzondere sfeer van samenhorigheid. In Alkmaar echter was het publiek 
dusdanig onder de indruk van de voorstelling en thematiek, dat dit niet langer aansloot op het politieke debat dat 
achteraf georganiseerd zou worden. Het werd dan ook gecanceld. De hapjes gemaakt door vrouwen uit het AZC 
vonden gretig aftrek en de ontmoeting nadien was warm en gezellig. 

Een andere voorstelling die we willen uitlichten is samen met het UAF georganiseerd tijdens het openingsfestival 
van de Maand van de Geschiedenis in Huize Doorn. Dit festival had als thema ‘Vriend en Vijand’. Het UAF onder-
steunt vluchtelingen door studiebeurzen beschikbaar te stellen en wilde een andere kant belichten van het thema, 
namelijk die van gevluchte asielzoekers in Nederland. AILMFH toont ook de dunne scheidslijn tussen vriendschap en 
vijandigheid in tijden van oorlog en vrede. Het UAF heeft in AILMFH al eerder een instrument gevonden om met 
name op hogescholen en universiteiten de verhalen die vluchtelingen studenten in Nederland meedragen onder de 
aandacht te brengen om daarmee meer draagvlak voor vluchtelingen in Nederland te bewerkstelligen.  
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2.3 AILMFH op scholen
Ook in 2014 zijn er weer AILMFH voorstellingen gespeeld op verschillende scholen in Nederland. Er zijn verschillen-
de redenen waarom scholen AILMFH willen organiseren. Scholen in Nederland willen graag aansluiten bij actuele 
maatschappelijke thema’s, zoals discriminatie, de komst (en ontvangst) van vluchtelingen in Nederland, maar ook 
radicalisering onder jongeren. Tevens zijn er steeds meer scholen die alleenstaande minderjarige vluchtelingen 
(AMV’ers) of kinderen met een vluchtverleden (1e of 2e generatie) in hun klaslokalen hebben. Ook maken veel 
scholen melding van toenemende discriminatie tussen leerlingen onderling en dit baart hen zorgen. Hierdoor  is er 
behoefte aan een voorstelling die meer begrip voor ‘de ander’ oproept.  Een mooi voorbeeld hiervan was AILMFH 
in Roosendaal, waar de lokale tak van Vluchtelingenwerk en Amnesty in samenwerking met het Da Vinci College 
de voorstelling heeft georganiseerd, omdat er een toenemende mate van discriminatie was waar te nemen op het 
college. In het voortraject konden de leerlingen zich samen met de docenten voorbereiden op de inhoud van AILMFH 
door middel van een lesbrief en in het nagesprek werd de voorstelling samen met hen geëvalueerd. Wat doet het met 
hen om deze waargebeurde verhalen te horen en herkennen zij zich hierin? Ondanks het feit dat ze misschien niet 
hetzelfde hebben meegemaakt? Veel van de kinderen bleken zich inderdaad in een van de verhalen van de spelers 
te kunnen herkennen. Omdat het verhalen zijn van pijn, gemis maar ook van hoop. En daardoor durfden zij zich 
kwetsbaar op te stellen in het nagesprek. 
Speciaal voor scholen is de duur van de voorstelling zelf ingekort tot 45 minuten, zodat het een lesuur omhelst. Een 
aantal scholen boeken de voorstelling twee keer op een dag, zodat in de avond de ouders van de leerlingen en de 
directe omgeving en relevante partners van de school ook de kans krijgen om de voorstelling te zien. 

2.4 AILMFH en OIET
AILMFH heeft ook een directe link met Ondernemen in je Eigen Toekomst en is in 2014 ingezet in de OIET trajecten 
in Arnhem, Deventer, Oude Pekela, Drachten en Amersfoort. AILMFH betrekt de toeschouwer bij het verleden en het 
heden van de jonge vluchteling uit de lokale trajecten en vertelt de verhalen die de jongeren zelf vaak niet kunnen 
vertellen. Het geeft (potentiële) vrijwilligers en andere partners inzicht in de belevingswereld van de jongeren en haalt 
op die manier verschillende barrières weg zodat zij elkaar kunnen vinden in de toekomst. 

AILMFH kan op diverse momenten tijdens het project worden ingezet en daarmee ook voor diverse doeleinden: 
als wervingstool voor nieuwe vrijwilligers (Amersfoort), tijdens friend/fundraising evenementen (Deventer, 
Oude Pekela, Drachten), als trekker voor de performances van de jongeren (Arnhem), of als dank aan betrokken 
organisaties/bedrijven voor hun medewerking aan het traject. Het mooie aan AILMFH is dat het voldoende 
gelegenheid biedt aan de jongeren  om te participeren en hun eigen talenten in te zetten voor, tijdens of na afl oop 
van de voorstelling. Jongeren helpen mee organiseren, heten het publiek welkom, zingen of reciteren tijdens de 
voorstelling, geven een presentatie of performance voor of na de voorstelling, doen mee in het nagesprek of 
fotograferen tijdens het evenement. Zo leren de jongeren zich op verschillende manieren presenteren en contact 
te maken met nieuwe mensen. Tijdens AILMFH evenementen kunnen ze al eerste stappen maken bij het opbouwen 
van een nieuw netwerk dat hen persoonlijk verder kan helpen in hun ontwikkeling. 

In 2015 willen we AILMFH en OIET nog beter op elkaar laten aansluiten en met name ook de methodiek van 
AILMFH inzetten in OIET, zodat optimaal gebruik kan worden gemaakt van de expertise die NDC heeft opgedaan 
in de organisatie van AILMFH en met het opbouwen en betrekken van een lokale community .
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FEITEN EN CIJFERS. 
AILMFH is in 2014 16 keer lokaal georganiseerd 
in samenwerking met kerken, middelbare en 
hogescholen, universiteiten, maatschappelijke en 
publieke organisaties en vele betrokken burgers. 
37 verschillende partners, 155 mensen bezochten 
gemiddeld een openbare AILMFH voorstelling, wat 
een totaal maakt van 3100 bezoekers in 2014.

2.5 Soloperformances De Liefde 
voor Vrijheid bracht mij hier. 
In 2014 heeft Bright O. Richards een viertal solo 
performances gegeven op scholen, instellingen en bij 
particuliere organisaties. De titel van de performance is: 
De Liefde voor Vrijheid bracht mij hier en heeft als doel 
om het verhaal van Bright, dat heeft geresulteerd tot de 
oprichting van New Dutch Connections; en het werk van 
NDC breder te kunnen verspreiden. De performance 
werd ingezet om mensen te informeren over onze 
activiteiten, zoals het optreden op het Corderius College 
in Amersfoort waarbij we leerlingen wilden interesseren 
om AILMFH bij te komen wonen in de Johanneskerk, 
of voor OIET als middel om coaches, maatjes, elders, 
bedrijven en leermeesters te werven. Een performance 
van Bright is een goed(koper) alternatief voor een 
bepaalde groep mensen en vergroot het aantal 
middelen dat NDC heeft om in te zetten ter promotie 
van het eigen verhaal. 

 



16

Ondernemen in 
je Eigen Toekomst3
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3.1. Doorontwikkeling methodiek OIET

De basis voor de methodiek Ondernemen In je Eigen Toekomst (OIET) is in 2008 door Bright O. Richards ontwikkeld 
om jonge asielzoekers (15-25 jaar) de regie over hun toekomst weer in eigen handen te laten nemen en is gericht op 
talentontwikkeling van deze jongeren. 
De methodiek bestaat uit een aantal vaste elementen, zoals de POP-gesprekken, trainingssessies, individuele 
begeleiding door coaches & maatjes en de netwerkevenementen, maar is deels nog steeds in ontwikkeling.  Zo zijn 
er in de eerste helft van 2014 meer creatieve elementen in het programma gebracht. De jongeren werden tijdens de 
training voorbereid op meer artistieke en creatieve performances, zo zijn er van veel van de deelnemers persoonlijke 
fi lmpjes en foto’s gemaakt waarin zij binnen hun toekomstdroom worden geportretteerd en zijn er voor het eerst echte 
fi lmpremières georganiseerd. En ander nieuw element is dat we ons steeds meer richten op de samenwerking met 
het bedrijfsleven door het organiseren van bedrijfsbezoeken, snuffelstages en gastcolleges en hen te betrekken bij 
de fi lms van de jongeren. Alles om de jongeren, met al hun eigen wensen en dromen, zoveel mogelijk op maat te 
kunnen ondersteunen.

We realiseren ons echter meer en meer dat niet de netwerkevenementen maar de community building en het betrek-
ken van deze community rondom NDC en de jongeren centraal moet staan binnen de trajecten. De evenementen zijn 
een middel om de community te betrekken en verder op te bouwen, maar staan niet op zichzelf. De hoeveelheid aan 
evenementen binnen één traject blijkt te groot. In de zes nieuwe trajecten zullen we ons dan ook in eerste instantie 
beperken tot een matchingsbijeenkomst, de fi lmweek/dagen en de eindmanifestatie (Toekomstdiners). 
Als de situatie het toe laat en er voldoende draagvlak is, kunnen er andere evenementen plaats vinden. 
Wel zal As I Left My Father’s House voor de werving van vrijwilligers worden ingezet. 

Het is van groot belang dat de coaches en maatjes niet alleen met hun eigen jongere worden betrokken maar ook 
deel gaan uitmaken van de grotere lokale NDC familie, zodat we samen met hen en alle andere lokale vrijwilligers, 
bedrijven, kerken, maatschappelijke organisaties en scholen een voorziening kunnen creëren voor de jongeren die 
blijft, ook als het intensieve vier maanden durende OIET/A4L traject is afgelopen. Wij noemen deze voorziening de 
Toekomstacademie. Binnen de Toekomstacademie is er het gehele jaar aanbod voor de jongeren. 
De eerste Toekomstacademie zal in 2015 in Amersfoort worden opgericht.

Met de grotere focus op het bouwen van een community hebben we op locatie meer ervaren community makers 
nodig. De jonge projectmedewerkers waarmee we in de eerste helft van 2014 hebben gewerkt kunnen de uitdaging 
waarvoor we in fase 2 staan nog niet aan. Dit betekende dat er voor de zes nieuwe trajecten grotendeels een nieuw 
team is geformeerd.



18

3.2. Locaties in 2014
In de eerste helft van 2014 zijn we binnen ons nieuwe project Act 4 Your Life (A4L), dat mede gefi nancierd wordt 
door het Europees Vluchtelingen Fonds, van start gegaan op vier verschillende projectlocaties. Twee locaties in het 
Noorden (Drachten en Oude Pekela) en twee in het Oosten van het land (Arnhem en Deventer). In Drachten en 
Oude Pekela hadden we al eerder trajecten georganiseerd, maar in Arnhem en Deventer waren we nieuw. 
Op de twee locaties in het Noorden werkten we weer samen met COA op de AMV campussen van de AZC’s. 
In Arnhem en Deventer zijn geen AMV campussen op het AZC en daarom voerden we daar onze trajecten uit in 
samenwerking met het ISK Rijn IJssel college & Juzt in Arnhem en het Jade college & Jade zorggroep in Deventer. 
Juzt en Jade zorggroep zijn contractpartners van COA. In Arnhem worden de AMV’ers opgevangen door Juzt in 
zogenaamde KWE’s en KWG’s en in Deventer op zelfde soort locaties door de Jade zorggroep. De groepstrainingen 
werden georganiseerd op resp. het ISK Rijn IJssel College en Jade College. Alle vier de trajecten zijn voor de zomer 
afgerond. 

Na de zomer zijn we, na een korte refl ectie periode, met de voorbereidingen gestart voor zes nieuwe trajecten, 
waarvan vier trajecten binnen het project A4L en twee nieuwe trajecten binnen het project ‘Ondernemen in je Eigen 
Toekomst’ (OIET) dat we medio 2014 zijn gestart en dat mede gefi nancierd wordt door het Europees Terugkeer 
Fonds (ETF). Binnen dit project zijn we in het najaar ook daadwerkelijk van start gegaan met jongeren op de 
gezinslocatie in Amersfoort en in Burgum. Deze trajecten lopen door in 2015 en we zullen daarom over deze 
trajecten slechts deels een verslag uitbrengen binnen dit jaarverslag.  

3.3. Verschillende doelgroepen
Sinds het najaar van 2014 bedienen we met de door NDC ontwikkelde methodiek Ondernemen In je Eigen Toekomst 
(OIET) twee verschillende doelgroepen. Ten eerste werken wij met de jongeren in de opvang tussen de 15-25 jaar die 
nog in procedure zijn. De focus binnen deze groep ligt op de alleenstaande minderjarige asielzoekers.



19

Met de start van het nieuwe project OIET (mede fi nanciering van ETF) konden we onze doelgroep echter uitbreiden. 
We kunnen binnen dit project namelijk ook uitgeprocedeerde jongeren tussen de 15-25 jaar bedienen. We hebben 
ervoor gekozen om te starten op de gezinslocaties in Amersfoort en Burgum waar de jongeren (rechtmatig) op het 
centrum wonen met hun ouders (en broertjes en/of zusjes). Eind 2014 zijn we gaan verkennen of we ook nog een 
derde traject binnen dit project kunnen starten met uitgeprocedeerde jongeren in Utrecht. Dit zijn veelal ex-amv’ers 
die niet meer rechtmatig in Nederland verblijven, maar wel woonachtig zijn in één van de noodopvanglocaties in 
Utrecht en die OIET juist heel goed kunnen gebruiken. In januari zal dit derde traject van start gaan.

Bij de daadwerkelijke start van de nieuwe A4L trajecten (1e kwartaal 2015) zullen we ook statushouders van 15 tot 18 
jaar woonachtig in de centra kunnen meenemen in onze trajecten. 

3.4. Vrijwillige maatjes, coaches en elders 
Binnen de projecten A4L en OIET werken we samen met veel vrijwilligers en stagiaires. Het is ontzettend mooi te zien 
dat zoveel mensen op vrijwillige basis de jongeren willen ondersteunen omdat zij het belangrijk vinden dat deze jonge 
mensen in ontwikkeling blijven, ongeacht hun juridische status. De coaches en maatjes maken voor de jongeren echt 
het verschil! We hebben in de twee lopende projecten naast de rol als coach of maatje een derde rol voor vrijwilligers 
gecreëerd, namelijk die van Elder. Het is de bedoeling dat er per locatie een Raad van Elders ontstaat die met ons 
samen wil werken aan de verduurzaming van onze activiteiten. Alleen als we lokaal draagvlak hebben, kunnen we 
een goede & duurzame voorziening creëren voor de jongeren die blijft. 
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‘Je bent benaderd via je opleiding, je bedrijf, je kerk of via vrienden of 
familie om coach te worden van een asielzoekersjongere. Je hebt er 
waarschijnlijk goed over nagedacht. En toen “ja” gezegd. Je hebt je 
jongere al ontmoet of gaat hem of haar binnenkort ontmoeten. Waar 
kom je dan terecht?’ 
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3.5. Coachboek
‘Je bent benaderd via je opleiding, je bedrijf, je kerk of 
via vrienden of familie om coach te worden van een 
asielzoekersjongere. Je hebt er waarschijnlijk goed over 
nagedacht. En toen “ja” gezegd. Je hebt je jongere al 
ontmoet of gaat hem of haar binnenkort ontmoeten. 
Waar kom je dan terecht?’ – uit het voorwoord van 
Coach Handboek ‘Ondernemen in je Eigen Toekomst’ 
2014

In 2014 is het NDC Coachboek geschreven. Met het 
schrijven van een coachboek hebben we een slag 
kunnen maken in de voorbereiding en begeleiding van 
de coaches. Dit coachboek is ook bruikbaar voor de 
maatjes, maar begin 2015 zal ook een echt Maatjesboek 
beschikbaar komen.  
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3.6 Ervaringen van coaches en maatjes 
Het vertellen van verhalen is van oudsher een beproefd middel om kennis van complexe, 
onbekende situaties over te dragen. Verhalen kunnen inspireren en helpen om te oriënteren op de uitdagingen waar 
je als coach, maatje of medewerker van New Dutch Connections op stuit. Graag delen wij hier enkele ervaringen van 
vrijwilligers en medewerkers met jullie.

Coach Eva over haar coachee Tamer 
Eva vertelt over de eerste ontmoeting met haar coachee. ”Ik weet nog dat ik in de auto naar de matchingsbijeen-
komst dacht:  ‘Stel dat het niet klikt, wat doe ik dan?’ Een klik voelde voor mij echt noodzakelijk, alleen al vanwege de 
leeftijd. Mijn drie zoons zijn al lang en breed volwassen, maar ik weet nog best hoe kritisch pubers kunnen zijn. Toen 
ik het leescafé  van het AZC binnenstapte, werden mijn zenuwen gelukkig snel weggenomen. Er kwam een jongen 
naar me toe die me vroeg of hij mijn jas kon aannemen. Ik keek hem aan en dacht, Jij bent hartstikke lief, jij mag het 
wel zijn.”

Eva probeerde bij Tamer erachter te komen waar zijn dromen en ambities lagen: “Toen bleek het ook gewoon een 
jongen van zeventien. Want wat hij wilde wórden, geen idee. Uiteindelijk kwam hij met ‘businessman’.” Door met hem 
te praten, hielp Eva hem deze plannen te concretiseren, zelfs toen zijn procedure een afl opende zaak bleek te zijn. 
Zij leerde hem dat het in Nederland niet respectloos wordt gevonden als je voor jezelf opkomt, maar dan juist respect 
verdiend. 

Met behulp van Eva’s feedback, ging Tamers ontwikkeling met zevenmijlslaarzen. Eva’s neefjes leerden Tamer 
computertalen aan. Hij begon vrijwilligerswerk te doen op een manage, waar hij na verloop van tijd ook zelf de 
trainingen mocht uitvoeren. En uiteindelijk kreeg zijn droom vorm: hij wilde zich richten op reclames. Eva: “Ik ver-
keerde toen nog in de veronderstelling dat hij zijn roeping had gevonden. Pas later haalde hij me uit de droom. Hij 
had zo zijn best gedaan omdat hij bezoekers vooral had willen laten zien dat asielzoekers niet alleen maar drugsver-
slaafde criminelen zijn. Maar hij zei ook: ‘Nu heb ik wel mijn zelfvertrouwen terug.’ Dat is denk ik het belangrijkste wat 
hij zelf aan de manifestatie heeft overgehouden.”

Reactie van Tamer
“Ik had nog nooit een coach gehad, dus ik begreep eerst nog niet zo goed wat de bedoeling van onze gesprekken 
was. Maar dat er überhaupt iemand was van buiten het AZC die naar me wilde luisteren en met me wilde meedenken 
was al zo fi jn. Een coach zoals Eva geeft je echt zelfvertrouwen. Ze doet het met zoveel liefde, dat kan ik gewoon 
zien en voelen. En die liefde vertaalt ze in heel praktische hulp. Ze heeft bijvoorbeeld net zo lang mijn presentatie 
met me geoefend tot ik honderd procent zeker wist dat er niks meer mis kon gaan. Misschien kan ik toch wel iets met 
reclame doen. Of ik ga software schrijven, paarden trainen. Het liefst doe ik dat in Nederland. Maar anders zijn er 
gelukkig nog veel meer plekken ter wereld waar ze wel een reclamemaker, websitebouwer, paardentrainer of 
autohandelaar kunnen gebruiken.”

Maatje Joep over zijn coachees Paul (21) en Cadet (18)
Joep vertelt over zijn keuze om maatje te worden. “Ik hoorde bij toeval van New Dutch Connections en dat ze op 
zoek waren naar maatjes. Het sprak me gelijk aan. Ik ben humanistiek gaan studeren omdat ik geïnteresseerd ben 
in levensvragen: hoe mensen zelf vorm kunnen geven aan hun leven, kunnen groeien. Met die vragen worden deze 
jongeren natuurlijk in vrij extreme mate geconfronteerd.” 

Joep werd gekoppeld aan twee Congolese jongens: Paul en Cadet. Joep: “Ik besloot een plan van aanpak op te 
zetten, maar merkte al wel snel dat ik mijn verwachtingen moest bijstellen. Ik focuste me eerst volledig op werk. Maar 
ze wilden graag ook iets met sport en ontspanning. Het zijn natuurlijk complete mensen. Dus dat plan van aanpak 
werd al snel wat breder dan ik eerst van plan was geweest.” 
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Joep vertelt over het verschil tussen de twee jongens: “Met Cadet ging het vaak moeizamer dan met Paul. Hij was 
hier nog niet zo lang en sprak amper Nederland. En ik weer geen Frans. In het begin hebben we eens een hele 
middag geoefend op het woord ‘automonteur’. Want dat wilde hij worden. Gelukkig zei hij daarna ook: ik ga liever 
wat doen.” Joep ging met de jongens sportclubs zoeken, en werk als oproepkracht op een biologische boerderij. 
Joep: “Eerst was ik vooral trots op Paul. Maar later kreeg ik ook steeds meer respect voor Cadet. Ik weet nog het 
moment dat ik dacht: hee, we zijn een echt gesprek aan het voeren! En toen hij de taal sprak, werd hij steeds 
ondernemender. Dan zei ik dat we de volgende keer op zoek zouden gaan naar een garage, en bleek dat hij zelf 
alvast een aantal had bezocht. Echt cool.”

3.7 Samenwerking bedrijven
In 2014 zijn we ons meer gaan richten op de samenwerking met bedrijven, door hen te vragen hun deuren voor NDC 
en de asielzoekersjongeren te openen en mee te werken aan de persoonlijke fi lms van de jongeren, samen met ons 
excursies en gastcolleges te faciliteren en de jongeren in staat te stellen een stage bij hen te lopen of op vrijwillige 
basis werkervaring op te doen. In 2015 zullen we deze lijn voortzetten en de partnerschappen met een aantal van 
deze bedrijven gaan uitbouwen omdat deze ondernemingen en hun medewerkers het belangrijk vinden dat de 
asielzoekersjongeren in hun omgeving zich, net als andere leeftijdsgenoten, blijven ontwikkelen en dezelfde kansen 
krijgen. De partnerschappen richten zich niet alleen op de praktische zaken zoals hierboven genoemd; een aantal 
bedrijven heeft ook aangeboden mee te denken over de Toekomstacademies en de partnerschappen die je daarvoor 
nodig hebt.

3.8 Training jongeren
Per locatie worden er gedurende een traject in totaal 14 training/begeleidingssessies gegeven aan de jongeren. 
Binnen de A4L trajecten werd er door de trainers (ondersteund door (theater-) maatjes) in de creatieve groeps-
trainingen steeds met de jongeren toegewerkt naar het eerst volgende (steeds groter wordende) evenement waar 
zij zich telkens op een passende manier moesten gaan presenteren aan de buitenwereld. 

Bedenker van OIET/Act 4 Your Life, Bright Richards, kon door de groei niet meer zelf alle trainingen verzorgen en 
dit maakt dat bepaalde onderdelen soms op een andere manier moeten worden gefaciliteerd. Door de diversiteit 
binnen de groep jongeren en de onzekerheid waarin zij leven, blijft het noodzakelijk om ook binnen de training zoveel 
mogelijk op maat aan te kunnen bieden en fl exibel te zijn in het aanbod. Wat en vooral ook wie heeft deze specifi eke 
jongere nodig om stappen te kunnen maken in zijn ontwikkeling. Dit maakt het noodzakelijk met zeer creatieve, 
ervaren en fl exibele mensen te werken die gedurende het traject of voor een bepaald aantal sessies met hun eigen 
specifi eke aanbod kunnen komen voor de jongeren. Het trainingsprogramma is, o.a. door voortschrijdend inzicht en 
een veranderende doelgroep, nog steeds volop in ontwikkeling. Wij zitten midden in deze innovatie en op moment 
van schrijven begint het zich echt uit te kristalliseren. Wij zullen in het najaar van 2015 een handboek OIET gereed 
hebben waarin is vastgelegd wat de methodiek precies inhoudt en hoe er op maat mee gewerkt kan worden zodat 
het goed overdraagbaar wordt.

Met name binnen het OIET traject in Amersfoort hebben we al een fl inke slag gemaakt in de methodiek. 
Daar zijn naast de wekelijkse trainingen veel excursies, bedrijfsbezoeken en gastlessen georganiseerd om 
de jongeren in contact te laten komen met veel verschillende beroepsgroepen. 
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Community Maker Willeke Colenbrander
Willeke Colenbrander legt uit wat haar werk als 
Community Maker inhoudt: “Het woord ‘community’ zegt 
het eigenlijk al, je bouwt een gemeenschap rondom de 
jongeren op, in mijn geval in de stad Amersfoort. Daar 
werken we op het AZC, op een zogenaamde gezins-
locatie. Hier worden asielzoekers voorbereid om terug te 
keren naar hun land van herkomst. De enige reden dat 
ze daar wonen en niet op straat is omdat ze een kind, 
broertje of zusje hebben die jonger is dan achttien jaar. 
Daarom hebben ze recht op opvang tot ze daadwerkelijk 
uitgezet worden.”

Willeke stelt dat in het traject de juridische status niet  
zozeer belangrijk is, mar vooral de mens zelf. Willeke: 
“Die willen wij centraal stellen. Wij willen mensen hun 
waardigheid weer teruggeven. Wij merken dat, als 
reactie op het huidige politieke klimaat, veel mensen  
een tegengeluid willen horen. Zij willen zich daarom 
aansluiten bij NDC. Wij hebben deze gemeenschap 
nodig omdat daar ons kapitaal zit. Met kapitaal bedoel 
ik niet alleen geld, maar ook kennis en tijd.”

Willeke geeft aan dat het een lastige doelgroep is om 
mee te werken, maar dat daar ook meteen de grootste 
uitdaging ligt. Willeke: “Je zoekt naar alternatieven. 
Hierin vind ik NDC heel uniek. Zij vragen altijd: ‘maar 
wat is er dan wel mogelijk?’. Het is echt omdenken, 
en dat moet je wel leren, maar uiteindelijk levert het 
mensen – zowel mijzelf, als de vrijwilligers en de 
jongeren – wel ontzettend veel op. 
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3.9 Evenementen
De grote netwerkevenementen waren in 2014 binnen 
het project A4L zeer belangrijke onderdelen binnen 
het traject. Het waren evenementen waar de jongeren 
hun, in de training en van de coach/maatje, nieuwe 
geleerde netwerk- en creatieve skills  konden 
uitproberen en ze werden met name tijdens deze 
evenementen gestimuleerd nieuwe contacten te leggen 
en mensen op een creatieve manier bij hun ontwikkeling 
te betrekken. Het waren evenementen waarmee wij het 
netwerk van de jongeren vergrootten en verrijkten en 
tevens dat van NDC. Het waren evenementen waar 
het verleden, heden maar met name de toekomst 
centraal stonden. En bovenal waren het ook feestelijke 
bijeenkomsten waar er muzikale of andere optredens 
zijn van professionals maar vooral ook van de jongeren. 
Zij kregen het podium!

De verschillende evenementen op een rij 
Matchingsbijeenkomsten: Dit is het eerste moment 
waarop de jongeren in contact komen met hun coach 
en maatje. Veel jongeren zijn zenuwachtig voor deze 
ontmoeting, maar vergeten vaak dat ook de coaches en 
maatjes dit zijn! Vooraf in de trainingsessies besteden 
we dan ook veel aandacht aan die eerste ontmoeting. 
De jongeren zullen de komende tijd hopelijk veel meer 
nieuwe mensen ontmoeten en dan is de eerste indruk 
die je achter laat belangrijk. De matchingsbijeenkomsten 
zijn bijzondere en feestelijke  avonden met muziek, dans 
en mooie ontmoetingen. 
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Filmweek: In de fi lmweek wordt elke jongere gefi lmd op de locatie waar hij of zij in de toekomst als professional 
zou willen zijn, in de branche waarin hij carrière wil maken. In de training bereiden we de jongeren zoveel mogelijk 
voor door rollenspellen en door samen met de jongeren het script te gaan maken voor hun persoonlijke fi lm. Het 
effect van het fi lmen is enorm! We zien dat jongeren groeien gedurende de opnames. De toekomstdroom wordt heel 
tastbaar, helemaal nu de locaties echt aansluiten op die droom en ze vaak ook in gesprek gaan met medewerkers 
van het bedrijf. Tijdens de verschillende fi lmweken is er met veel verschillende bedrijven samengewerkt. Dit was van 
essentieel belang voor het slagen van de fi lmpjes. 

Filmpremières: Deze evenementen zijn voor de eerste keer als onderdeel binnen het traject georganiseerd. 
Voordat de individuele fi lmpjes van de jongeren werden vertoond aan het publiek, werden de jongeren als fi lmsterren 
verwelkomd over de rode loper. Na afl oop gingen zij onder leiding van hun coach met het publiek in gesprek over 
hun toekomstdroom. Friendraisingevenementen (combi met AILMFH): Tijdens deze avonden konden de bezoekers 
nader kennismaken met de jonge asielzoekers uit het traject. Zij konden plaats nemen bij de jongeren in een gezel-
lige huiskamersetting met kleine krukjes en tafeltjes, om onder het genot van een kopje koffi e of thee en verschillen-
de (zelfgemaakte) hapjes in gesprek te gaan met de jongeren. Voor de jongeren zijn de friendraisingevenementen 
een try-out voor de echte talentenmarkt/manifestaties. De jongeren in Drachten, Pekela en Deventer hebben onder 
begeleiding van de theatermaatjes hun theatrale performance gerepeteerd voor deze try-out. Zo heeft bakker Asif 
(Drachten) zijn eerste opdracht binnen gesleept: een taart bakken voor een klant.

Tevens stonden er tijdens de friendraisingevenementen in Drachten, Deventer en Oude Pekela AILMFH voorstel-
lingen en andere optredens op het programma om zo een groter publiek naar de jongeren te trekken. 

Talentenmarkten/manifestaties: De talentenmarkten waren de slotevenementen van de verschillende traject-
en. Op de Talentenmarkten konden de jongeren uit het traject zich presenteren aan een groter publiek en faciliteerde 
NDC het leggen van contact tussen het publiek en de jongeren. Op iedere locatie had de Talentenmarkt een eigen 
sfeer en programma. Zo konden de gasten in Arnhem proeven van de zelfgemaakte rijstepap van kok Salim, een 
dansworkshop volgen bij Sahar, luisteren naar de gedichten van schrijftalent Donald en muziek maken bij muziek-
therapeut Sajjad. 

Bij de talentenmarkt in Deventer werden de gasten rondgeleid door zogenaamde ‘theatermaatjes’ die vanuit hun 
theaterachtergrond met verschillende jongeren van het traject iets hadden oorbereid. De bezoekers werden met een 
klein paspoort en een reisgids mee door dromenland genomen waarbij de jongeren hun dromen presenteerden. 
Van speeches tot muziekoptredens, van gezellig kletsen tot een kijkje nemen in de autogarage; de jongeren hadden 
allemaal hun eigen droom en talent. Alle Talentenmarkten werd feestelijk afgesloten met het uitreiken van de deel- 
nemerscertifi caten en muziek optredens van jongeren. 

Tour: Wij hadden oorspronkelijk het idee om met persoonlijke performances en installaties van de jongeren rond te 
reizen van locatie naar locatie. Maar dit bleek een veel te grote stap voor de jongeren. We hebben met de focus op 
de persoonlijke fi lmpjes en foto’s van de jongeren gekozen voor een laagdrempelige manier voor zowel de jongeren 
als de ‘ontvanger’. De fi lmpjes en de foto’s zijn een soort alternatief CV voor de jongeren waarmee ze samen met 
hun coach en maatje ‘de boer op kunnen’. Langs bedrijven en organisaties die mogelijk geïnteresseerd zijn om deze 
jongeren te ondersteunen bij de verdere ontwikkeling van hun talenten en toekomstdromen maar ook bij buren, 
vrienden en collega’s. Om zoveel mogelijk mensen een rol te laten spelen in het leven van de jongeren. 
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Feiten en cijfers Act 4 Your Life 
Deelnemende jongeren 
Drachten:23, Oude Pekela:22, Arnhem:28, Deventer:32, 
Totaal:105

Coaches:
Drachten:15, Oude Pekela:14, Arnhem:15, Deventer:13, 
Totaal:57

Maatjes:
Drachten:9, Oude Pekela:11, Arnhem:9, Deventer:13, 
Totaal:42

AILMFH voorstellingen: 
4 gefi nancierd vanuit project. In de wervingsfase zijn de 
AILMFH voorstellingen extern gefi nancierd en daardoor 
hier niet meegenomen. 
4 matchingsbijeenkomsten
4 fi lmpremières
3 friendraisingbijeenkomsten
4 lokale eindmanifestaties
Bezoekers/deelnemers evenementen, tour, AILMFH 
(i.h.k.v. A4L): 2180 (excl. Jongeren, maatjes en coaches)

Feiten en cijfers 
(loopt door in 2015) 
OIET trajecten
Deelnemende jongeren:
Amersfoort: 20, Burgum 17. Totaal 37

Coaches:
Amersfoort:21, Burgum: nog niet gestart met coaches, 
Totaal: 21

Maatjes:
Amersfoort:16 Burgum: 11. Totaal: 27

AILMFH voorstellingen: 
1 gefi nancierd vanuit project. 140 bezoekers.
Aantal eindmanifestaties: nog niet van toepassing
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Jaarrekening,
Feiten en cijfers4
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4.1 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 ANBI-status. De volledige jaarrekening en de 
bijbehorende accountantsverklaring is op te vragen bij stichting New Dutch Connections. 

BALANS PER 31 DECEMBER 2014 
(NA RESULTAATVERDELING)

2014 2013
€ € €

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa (1)

Vervoersmiddelen 3.681 4.536
Apparatuur 1.329 1.683

5.010 6.219

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen (2)
Debiteuren 25.518 79.312
Omzetbelasting 3.834 732
Vooruitbetaalde kosten 2.479 35
Nog te ontvangen fondsen 356.052 80.468
Nog te ontvangen rente 1.089 958
Overige vorderingen 1.006 5.770

389.978 167.275

Liquide middelen (3) 180.699 52.315

Totale activa 575.687 225.809
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BALANS PER 31 DECEMBER 2014 
(NA RESULTAATVERDELING)

2014 2013
€ € €

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN (4)

Algemene reserve -3.649 2.888
Bestemmingsfonds 14.540 21.817
Continuïteitsreserve - 17.547

10.891 42.252

KORTLOPENDE SCHULDEN (5)

Crediteuren 16.552 34.086
Loonheffi ng 8.837 18.480
Reservering vakantiegeld 7.421 12.915
Vooruit ontvangen fondsen 512.767 80.060
Overige schulden 19.219 38.016

564.796 183.557

Totale passiva 575.687 225.809
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EXPLOITATIEREKENING 2014

2014 2013
€ € €

BATEN

Publieksinkomsten (6) 78.085 120.262 158.858
Overige subsidies/bijdragen uit publieke 
middelen

(7) 273.397 417.601 102.457

Overige bijdragen uit private middelen (8) 189.084 190.131 247.632
540.566 727.994 508.947

LASTEN

Beheerslasten materieel (9) 53.249 51.766 31.665
Activiteitenlasten personeel (10) 434.568 484.663 358.872
Activiteitenlasten materieel (11) 84.859 191.565 80.683

572.676 727.994 471.220
Saldo uit gewone bedrijfsuitvoering -32.110 - 37.727

Saldo rentebaten/-lasten (12) 749 - 1.637

Exploitatieresultaat -31.361 - 39.364

Bestemming exploitatieresultaat:

Toevoeging aan de algemene reserve -6.537 -
Toevoeging aan de bestemmingsreserve -7.277 21.817
Toevoeging aan de continuïteitsreserve -17.547 17.547

-31.361 39.364
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4.2. Grondslagen voor waardering van de activa en passiva
Algemeen
Voor zover niet anders is vermeld, zijn de activa en passiva opgenomen tegen de nominale waarde. Dit geldt 
eveneens voor de niet met name toegelichte posten.

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de aanschafwaarde. Op de aanschafwaarde komen in aftrek 
de afschrijvingen welke zijn gebaseerd op de verwachte economische levensduur. Op investeringen, die in de 
loop van het boekjaar plaatsvinden, wordt tijdsevenredig afgeschreven. 

Vorderingen
De vorderingen zijn opgenomen tegen de nominale bedragen, zonodig 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 in 2013 met het Skanfonds en het Oranje Fonds afgestemd dat het positieve resultaat van  ‘As I left my 
fathers House’ besteed mag worden voor een boek aangaande dit project. In 2014 heeft het Skanfonds besloten dat 
het bedrag (€ -7.277) terugbetaald moest worden en niet als bestemming mocht worden aangewend. Dit bedrag is uit 
de bestemmingsreserve gehaald.

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 fi nanciële risico’s afdekken van 
onder andere loondienstbetrekkingen en als co-fi nanciering te fungeren voor aanvragen bij fondsen.

Kortlopende schulden
De kortlopende schulden in de balans zijn gewaardeerd op de nominale waarde.

4.3. 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,- fi nancieringsactiviteiten. 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).
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4.4. Toelichting op bestemming van het resultaat 
Het exploitatieresultaat  over 2014 is € -31.361. Het bestuur heeft besloten om dit verlies over 2014 als volgt te 
bestemmen:
Toevoeging gecumuleerd verlies aan de bestemmingsreserve  € -7.277 
Toevoeging gecumuleerd verlies aan continuïteitsreserve  € -17.547
Omdat de continuïteitsreserve niet toereikend is, besluit het bestuur het resterende verlies in mindering te brengen op 
de algemene reserve. 
Toevoeging gecumuleerd verlies aan de algemene reserve  € -6.537 

4.5 Fondsen en donateurs
Zonder fondsen en donaties kan New Dutch Connections niet blijven voortbestaan. Ook dit jaar willen wij weer alle 
fondsen en ‘New Connectors’ bedanken voor hun steun in 2013/2014! 

Hieronder vind u een tabel met een overzicht van de herkomst van de fondsen en een lijst van alle fondsen die ons in 
2014 hebben ondersteund.

Uitkoopsommen
Europese fondsen
Particuliere fondsen
Donaties

Inkomsten
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De volgende organisaties hebben 
ons voor onze activiteiten in 2014 
direct of indirect ondersteund:

Het Europese Vluchtelingen Fonds
Het Europees Terugkeer Fonds
Oranje Fonds 
Oranje Fonds Groeiprogramma
VSBfonds
Stichting Doen
Kerk en Wereld
Fonds 21
Kinderpostzegels
ZonMW
Stichting Woudschoten
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4.6 Bestuur

Januari-september 2014
Jan van de Kolk (voorzitter) 

Kees de Bouter (penningmeester) 
Mira Kho (secretaris) 

Marinette Oomen (Algemeen Bestuurslid) 

Vanaf september 2014
Jan Andreae (voorzitter) 

Monique Minkenberg (penningmeester) 
Jaap Kapteyn (secretaris)

NDC is in het jaar 2014 mogelijk gemaakt door een groep medewerkers.

4.7 Medewerkers

Bright O. Richards – Artistiek Leider NDC
Margriet Stuurman – Zakelijk Leider

Miranda Dabboubi-Broersen – Uitvoerend Projectleider OIET
Anouk Prins – Assistent Zakelijk Leider

Donja Verlaan – Projectmedewerker OIET
Nadia van Emmerik – Communicatie medewerker 

Medewerkers uit dienst gegaan gedurende 2014

Anja van Balen - Communicatiemedewerker
Denise Ankoné – Projectmedewerker OIET

Lisa Bakker – Projectmedewerker OIET
Rob Loenen – Projectmedewerker OIET

Vera Borsboom – Assistent Zakelijk Leider
Oscar van den Ende – Trainer OIET

Veerle Vroon – Projectleider OIET Regio Noord
Joa Bosch-Mulder – Projectmedewerker

4.8 Freelance medewerkers en trainers 
       Ondernemen in je Eigen Toekomst

Shanta Baan
Carin Beijer
Arwin Beruz

Anneke Boven
Willeke Colenbrander

Marijke Donath
Margaritha Gonzales
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Arianthe Oudshoorn
Jan Ravesteyn
Mirjana Smolic

Liesbeth Stellingerwerf
Babah Tarawally

Henk Kinds (Community partnership)
Marita Versnel
Appel Ontwerpt

Blauwvuur
Merwede Administraties

Vallei Accountants
Webmann

Toko Domis 

4.9 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 – Fotografi e
Studio Jaap – Grafi sche vormgeving

Jaap Kapteyn – Bruggenbouwer (vaste vrijwilliger)

4.10 Stagiairs

Stella Martens
Frieda Koopmans
Lynn van Hoften

Elfi  Mollen
Hilde Verhaert

Anneroos den otter
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Bijlage I Speellijst As I Left My Father’s House

- Zaterdag 18 januari, 11.00 uur, Terneuzen, mede mogelijk gemaakt door Vluchtelingenwerk Zeeland
- Dinsdag 28 januari, 20.00 uur, Castricum, mede mogelijk gemaakt door de Raad van Kerken.
- Vrijdag 31 januari, 20.00 uur, Leeuwarden.
- Zondag 9 maart, 14.00 uur, Delfzijl, in samenwerking met COA.
- Zaterdag 15 maart, 15.30 uur, Huissen, mede mogelijk gemaakt door Juzt en het Dominicanenklooster in              
  Huissen.
- Donderdag 20 maart, 20 uur, Groningen, mede mogelijk gemaakt door Doopsgezinde gemeente Groningen.
- Donderdag 27 maart, 20.00 uur, Papendrecht.
- Zondag 30 maart, 14.30 uur, Zutphen, mede mogelijk gemaakt door het interreligieuze netwerk. 
- Donderdag 10 april, 14.00 uur, Amersfoort, mede mogelijk gemaakt door Besturenraad Christelijke Onderwijs.
- Maandag 14 april, 10.00, Ede.
- Donderdag 8 mei, 13.40 uur, Maastricht, mede mogelijk gemaakt door Vluchtelingenwerk e.a.
- Woensdag 21 mei speelden wij ’s avonds in Deventer ihkv Act4YL.
- Maandag 26 mei speelden wij ’s avonds in Oude Pekela ihkv Act4YL.
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- Woensdag 28 mei speelden wij ’s avonds in Drachten.
- Vrijdag 20 juni speelden wij ’s avonds in Arnhem ihkv Act4YL.
- Maandag 7 juli speelden wij ’s avonds in Amsterdam, mede mogelijk gemaakt door Politiecorps Amsterdam.
- Vrijdag 11 juli speelden wij ’s middags in Rotterdam, mede mogelijk gemaakt door het UAF.
- Donderdag 18 september speelden wij twee voorstellingen op een dag in Roosendaal, mede mogelijk gemaakt
  door Amnesty Group.
- Zondag 21 september speelden wij in Amersfoort, mede mogelijk gemaakt door de Johanneskerk.
- Woensdag 1 oktober speelden wij in Doorn, mede mogelijk gemaakt door het UAF.
- Donderdag 9 oktober speelden wij twee voorstellingen op een dag in Vught, mede mogelijk gemaakt door het 
  Maurick College.
- Zaterdag 8 november speelden wij in Alkmaar, mede mogelijk gemaakt door initiatief groep Alkmaar. 
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Bijlage II NDC in de media

Printmedia

- ‘Theater Ro schenkt opbrengst weg’, NRC Handelsblad, 21 januari 2014. 
- ‘Ro Theater geeft aan NDC’, AD/Rotterdams Dagblad, 22 januari 2014.
- ‘Ro Theater haalt 3600 euro op’, AD/Rotterdams Dagblad, 29 januari 2014.
- ‘Ro Theater haalt 3600 euro op’, AD/De Dordtenaar, 30 januari 2014.
- ‘Ro Theater haalt 3600 euro op’, AD/Rivierenland, 30 januari 2014.
- ‘Indrukwekkende vluchtverhalen’, Magazine Besturenraad van het Alfacollege.
- ‘Maatje worden van asielzoekers’, Dagblad van het Noorden, 22 februari 2014.
- ‘Treurige Traore is nu blij, erg blij’, Dagblad van het Noorden, 3 maart 2014.
- ‘Theatherstuk in Burgerzaal’, De Stentor/Gelders Dagblad, 12 maart 2014.
- ‘Ik wil de wereld over’, Dagblad van het Noorden, 28 april 2014. 
- ‘Speeddaten met jonge asielzoekers’, Leeuwarder Courant, 30 april 2014.
- ‘Meer dan een swingend muziekfestival’, AD/Groene Hart, 1 mei 2014.
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- ‘Meer dan een swingend muziekfestival’, AD/Utrechts Nieuwsblad, 1 mei 2014.
- ‘Swingend’, AD/Amersfoortse Courant, 2 mei 2014.
- ‘Iedereen heeft zijn droom’, Dagblad van het Noorden, 14 mei 2014. 
- ‘In Nederland is te weinig ruimte voor kwetsbaarheid’, Karavaan Magazine, maart/april 2014.
- ‘Thuis is waar het goed met je gaat’, De stad Amersfoort, 20 september 2014.
- ‘Cultuursymposium “Get your act together” ‘, De stad Amersfoort, 31 oktober 2014. 
- ‘Drie keer kans op Appeltje van Oranje’, AD/Utrechts Nieuwsblad, 8 december 2014. 
- ‘Drie keer kans op Appeltje van Oranje’, AD/Amersfoortse Courant, 8 december 2014. 
- ‘Mijn klompen hielpen me integreren’, NRC Handelsblad, 20 december 2014. 
- ‘Steeds minder besef van lot vluchteling’, Diakonia, december 2014. 

Televisie

- DRTV nieuws, 20 maart 2014.
- Raymann: Zo: RAYMANN, 25 mei 2014.
- Ikonhuis (IKON), 30 november 2014. 
- Hoogste Woord (NCRV), 7 december 2014.
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Colofon
Met dank aan:

Foto’s
Marijke  Donath

Tekst
Margriet Stuurman
Willeke Colenbrander
Miranda Dabboubi Broersen
Marloes Lammerts

Vormgeving
Rouella Maria 
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Jaarverslag 2014


