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VOORWOORD
Niet zoeken, maar vinden
Het klinkt bijna poëtisch, deze terminologie die 2016 in het kort samenvat: niet 
zoeken maar vinden. Cryptisch ook, terwijl het zo allerminst bedoeld is. Het jaar 2016 
was een jaar waarin er keihard gewerkt is bij New Dutch Connections. Het was een 
jaar waarin de grond omgewoeld is zodat we de piketpaaltjes weer in verse grond 
konden slaan. Een jaar waarin stappen naar verregaande professionalisering van 
de organisatie zijn gezet. Stappen in een tocht waarin niet het doel, maar de weg 
naar het doel, weer gevonden moest worden. 

Tocht (de; m)
(meervoud: tochten) het trekken naar een plaats of in  
het rond; = reis: een tocht door ons land maken; 

En daarin zit de magie. Een tocht; niet zozeer om te zoeken als wel om te vinden. 
Een tocht naar dat punt waar alles weer samenvloeit. Het hart, de kern, de basis 
van waaruit New Dutch Connections werkt. 
Een paar ontwikkelingen die het jaar schetsen, zijn vooral die ontwikkelingen die 
samenhangen met het vinden van de meest geschikte locaties voor de Toekomst
Academies in Utrecht en Rotterdam en de start met het opzetten van de Toekomst
Academies in Den Haag, Tilburg en Emmen. We hebben toegang gezocht, en 
gevonden, tot verschillende doelgroepen: asielzoekers tot 30 jaar, jongeren die 
uitgeprocedeerd zijn en misschien moeten terugkeren en, speciaal in de stad 
Utrecht, jongeren die moeten integreren. We zijn partnerschappen aangegaan met 
bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties en hebben 
de omslag gemaakt naar het werken in modules. 
NDC heeft in 2016 een aantal prijzen in ontvangst mogen nemen. Daar spreekt 
veel waardering uit voor ons werk. Deze waardering kregen we ook van de gemeente 
Utrecht, die het cultuurplan van NDC opneemt binnen de Cultuurnota Utrecht. Een 
enorme stap om het cultuuraanbod van NDC de komende vier jaar uit te kunnen 
breiden. Maar alle prijzen en waardering ten spijt: de mooiste beloning voor ons 
werk komt van de vluchtelingenjongeren zelf. Lees de reactie van Mohammed of 
Momodou en je zult als lezer begrijpen wat ons sterkt in ons werk. 

We weten heel goed wat we willen. Dat heeft de tocht in 2016 NDC zeker gebracht. 
Meer dan ooit weten we ook dat we niet klaar zijn met bewegen. De ontwikkelingen 
gaan verder. We blijven vinden. Die rode draad trekken we moeiteloos door in 2017.  
NDC is to be continued. 

Margriet Stuurman en Bright O. Richards
(Zakelijk leider en Artistiek leider New Dutch Connections)
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NEW DUTCH 
CONNECTIONS
New Dutch Connections (NDC) inspireert en motiveert (ex)asielzoekers om in 
zichzelf en in hun talenten te geloven door anderen te betrekken bij het realiseren 
van hun toekomstdromen. Sinds 2015 doet NDC dat binnen de ToekomstAcademie 
(TA), waarin naast de training Ondernemen In je Eigen Toekomst (OIET) ook 
 partnerschappen aangegaan worden met bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en 
maatschappelijke organisaties. Met als doel een interessant en divers aanbod te 
creëren voor asielzoekersjongeren. Belangrijkste doelstelling van NDC is jongeren 
te empoweren en economisch zelfredzaam te maken.

Groei
In 2016 heeft NDC in Utrecht en Rotterdam ToekomstAcademies (TA’s) opgericht. 
Daarnaast is er tegelijkertijd in Den Haag, Tilburg en Emmen veel voorwerk verricht 
om in 2017 ook daar ToekomstAcademies te realiseren. Deze ontwikkelingen 
brachten een groei van de organisatie met zich mee, naar een landelijk bureau dat 
lokale organisaties ondersteunt. Daarnaast heeft de professionaliseringsslag tot 
gevolg gehad dat er meer ervaren mensen aan NDC zijn verbonden. 

Kwantitatieve resultaten 2016 

Wat Aantal
Opgestarte TA’s 2 
TA’s in ontwikkeling 3 
Deelnemers afgerond traject 88
Vrijwilligers actief 173
OIET trajecten 4
Nieuwe modules ontwikkeld i.s.m. 
partners

2 (module Programmeren i.s.m.  
Accenture en module Voetbaltrainer  
i.s.m. Trainerskracht) 

Modules in ontwikkeling 12 (Zorg, Kunst & Cultuur, Financiën, Dans, 
Engineering, Girlpower, Bouw, OIET voor 
AMV/COA, Business, Klusjesman, Ken je 
rechten, Bijbaantje bij AH)

Trainingen Interculturele Communicatie 28
AILMFH voorstellingen 13 
Performances 23 
Ontvangers nieuwsbrief 6015
Volgers Facebookpagina 4353
Volgers Twitter 1336
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Professionalisering 
Binnen het landelijk bureau van NDC is op verschillende vlakken een professio
naliseringsslag gemaakt. NDC ontwikkelt zich van projectorganisatie naar een 
 organisatie die een structureel aanbod voor jongeren faciliteert en lokale 
Toekomst Academies opbouwt en ondersteunt. Door ervaren professionals aan  
te nemen voor het procesmanagement & personeelszaken, communicatie & 
 marketing en door de portefeuille fondsen & financiën te splitsen, heeft NDC  
grote stappen gezet in het verbeteren van de organisatie. Daarnaast hebben de 
 ToekomstAcademies in Utrecht en Rotterdam ervaren projectleiders gekregen, 
waardoor ook op lokaal niveau de professionalisering landt. Deze projectleiders 
sturen de vrijwilligers van de ToekomstAcademie aan. 

Directie en medewerkers van NDC zijn in 2016 voor de organisatieontwikkeling 
bijgestaan vanuit de Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij. In een 
 werkgroep werden de contouren voor de ontwikkeling naar een andere, lokale 
organisatie structuur voor vrijwilligers uitgedacht en besproken. De structuur is in 
pilotvorm uitgewerkt en de werkinstructies voor de vrijwillige functieprofielen 
binnen de verschillende teams zijn uitgeschreven. De projectleider Organisatie
ontwikkeling ondersteunde de Projectleider Utrecht bij de uitwerking en begelei
ding van de vrijwilligers binnen deze structuur. In 2017 wordt deze werkwijze 
geëvalueerd.

Externe communicatie
In 2016 is sterker dan voorheen ingezet op communicatie en marketing. De zicht
baarheid van NDC is daardoor verbeterd. De aantallen volgers op diverse sociale 
media als ook het aantal vrije donaties zijn daardoor in 2016 sterk gegroeid. Het 
mailbestand is ook enorm gegroeid: eind 2016 hadden wij circa 6.000 ‘Vrienden 
van NDC’ verzameld, die maandelijks via direct mailing de resultaten, verslagen en 
nieuwtjes van de maand ontvangen. 

Registratie
Er is een digitaal deelnemersvolgsysteem aangeschaft waarin zowel medewerkers 
als vrijwilligers in een beveiligde omgeving op deelnemersniveau kunnen werken. 
Het systeem vereenvoudigt het proces van registratie van de deelnemers en maakt 
het mogelijk om de jongeren ook op langere termijn te volgen. In 2017 wordt dit 
systeem geïmplementeerd.

SE-Lab
NDC heeft in SELab de geschikte samenwerkingspartner gevonden voor het 
ontwikkelen van een ‘impactmetingmethodiek’ waarmee de impact op de 
jongeren en op de omgeving gemeten kan worden. 
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Goede Doelen Nederland
NDC is aspirantlid geworden van Goede Doelen Nederland. Hierdoor kan NDC 
gebruik maken van een aantal ondersteunde diensten die bijdragen aan de 
professionali sering van NDC. 

CBF-keurmerk
NDC heeft zich laten toetsen voor het CBFkeurmerk. Het Centraal Bureau Fondsen
werving heeft NDC toegelaten als aspirantlid en één jaar de tijd gegeven om aan 
de geldende eisen te voldoen. 

Privacywetgeving
NDC is in 2016 gestart met het ontwikkelen van een privacyreglement en datalek
protocol en voldoet hiermee aan de verscherpte privacywetgeving.  

NDC IN DE MEDIA - NDC heeft in 2016 meerdere malen de media 
gehaald. Zo verscheen er een groot interview in Volkskrant Magazine 
met Babah Tarawally, was Bright Richards meermaals te gast bij het 
programma U Vandaag van RTV Utrecht, besteedde NRC Handelsblad 
veel aandacht aan NDC in het kader van de campagne #WelkomTalent, 
verscheen er een artikel in Straatnieuws: de dak- en thuislozenkrant van 
Utrecht en omgeving, deden Radio 1 en NOS op 3 verslag van de 
Talenten markt en RTV Rijnmond verslag van de lancering van de 
 ToekomstAcademie in Rotterdam, zond de NCRV een herhaling uit van 
het programma De Verwondering met Bright Richards en schoof Bright 
Richards aan bij de radioprogramma’s De Nieuws BV en FUNX.
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TOP TIEN 
ONTWIKKELINGEN 2016
Het valt te proberen de opvallendste zaken van 2016 op een Aviertje te krijgen, 
maar de ervaring leert dat dat lastig is. Er is zoveel gebeurd. Dit zijn de ontwikke
lingen in vogelvlucht.

Meer hulp aan vluchtelingjongeren
88 jongeren. Dat zijn dé hoogtepunten voor NDC. Als NDC ergens mee duidelijk 
kan maken waar zij voor staat, is dat wel hiermee. Het gebeurt in de Ondernemen 
In je Eigen Toekomst (OIET)trajecten en bij de diverse bijeenkomsten zoals talen
tenmarkten, filmpremières en matchingsavonden. Daar staan de jongeren centraal. 
Daar spreken ze zich uit en geven ze aan wat en vooral ook wie ze nodig hebben. 
Dat levert vaak enthousiaste reacties op van het publiek waardoor er een grote 
betrokken heid en samenhorigheid ontstaat. De inhoudelijke en organisatorische 
ontwikkelingen worden ook door de vraag van de jongeren gestuurd. Omdat zij in 
het OIETtraject zich uitspreken wat ze willen en waar ze goed in zijn en wie ze 
daarvoor nodig hebben, is NDC de uitdaging aangegaan om daar een antwoord 
op te vinden. Samen met de vrijwilligers en de partners heeft NDC dit antwoord 
gevonden in het modulair werken.

‘IK HEB ALTIJD EEN BEROEP IN DE ZORG GEWILD, OOK TOEN  
IK NOG IN IRAK WOONDE. TOEN IK DRIE JAAR GELEDEN IN 
 NEDERLAND KWAM WILDE IK EERST FYSIOTHERAPIE STUDEREN, 
MAAR HBO IS NU NOG TE MOEILIJK. MISSCHIEN LUKT HET LATER 
ALS IK DE TAAL BETER BEHEERS. VIA MIJN OPLEIDING LOOP IK  
NU STAGE BIJ EEN ZORGINSTELLING VOOR DEMENTE OUDEREN. 
EN DAT IS ERG LEUK EN LEERZAAM. 

IK HEB HET MEESTE CONTACT MET DE CLIËNTEN, OMDAT IK 
ATTENT EN OPLETTEND BEN. VIA MIJN MAATJE EN COACH VAN 
NDC IS MIJN NETWERK UITGEBREID. EN DAT IS FIJN. VIA VIA HEB 
IK ZO INMIDDELS OOK EEN BIJBAANTJE GEKREGEN EN IS HET 
GELUKT EEN TAALCURSUS TE REGELEN VOOR MIJN OUDERS. 

ER IS EEN GROOT VERSCHIL MET HOE IK DRIE JAAR GELEDEN 
WAS EN HOE IK NU BEN. VOORAL MIJN TAAL IS HEEL ERG 
 VERBETERD EN DAT MAAKT DAT IK ME STEEDS MEER THUIS  
VOEL IN NEDERLAND.’  MARWAN ALRASHO (18)



12 NEW DUTCH CONNECTIONS - JAARVERSLAG 2016

Opzet ToekomstAcademies
NDC had zich voor 2016 tot doel gesteld om vijf van de beoogde acht lokale 
Toekomst Academies op te zetten. Door allerhande ontwikkelingen zijn er slechts 
twee Toekomst Academies gerealiseerd; in Utrecht en in Rotterdam. Daarnaast 
heeft NDC in Den Haag, Tilburg en Emmen voet aan de grond gekregen.  

Partnerschappen aangegaan
Om aan te blijven sluiten bij de vraag van de doelgroep vernieuwt en ontwikkelt 
NDC haar aanbod voortdurend. In 2016 heeft dat geleid tot de ontwikkeling van 
partnerschappen met het bedrij fsleven, onderwij sinstellingen en maatschappelij ke 
organisaties. Achterliggende gedachte is het creëren van een divers aanbod binnen 
lokale ToekomstAcademies. Zo is er bij voorbeeld een module OIET-‘Programmeren 
met Python’ ontwikkeld in cocreatie met ITorganisatie Accenture. Deze is in 
december 2016 van start gegaan met twintig jongeren. In 2017 zullen meerdere 
partnerschappen worden aangegaan. 
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In de prijzen (1)

Op Bevrij dingsdag kreeg NDC uit handen van burgemeester Van Zanen van Utrecht 
de Tolerantieprij s uitgereikt. Hieraan is een bedrag gekoppeld van €2.500,-. NDC 
ontving de prij s vanwege haar inzet om vrij willigers aan (ex-)asielzoeker –en vluchteling-
jongeren te koppelen en hen te trainen en te begeleiden om in de ontmoeting met 
de jongeren te richten op economische zelfstandigheid. 

In de prijzen (2)

Op 24 november jl. kreeg NDC te horen dat zij , na 
een succesvolle publiekscampagne, de meeste 
stemmen had gekregen voor de Nationale Jeugdhulp 
Publieksprij s. Aan deze prij s van het Jeugd Innovatie 
Fonds hangt een bedrag van € 20.000,-.

Nominatie NRC Charity Award
De campagne ‘#WelkomTalent’ van NDC heeft een nominatie ontvangen voor de 
NRC Charity Award. Deze awards zij n in het leven geroepen op initiatief van NRC en 
bedoeld om zowel grote als kleinere goede doelen te ondersteunen bij  het bereiken 
van bestaande en nieuwe donateurs, vrij willigers en ambassadeurs. NDC ziet in 
vluchtelingen mensen met lef, overtuigingskracht en ambitie. En die kunnen goed 
gebruikt worden op onze arbeidsmarkt. Door met deze campagne jonge vluchtelingen 
en hun competenties in de spotlights te zetten, wilde NDC het bedrij fsleven en de 
jongeren dichter bij  elkaar brengen. De nominatie leverde een grote spread op in 
het NRC Handelsblad en NRC Next en veel exposure op social media. 

‘EIGENLIJK LEREN WE VAN ELKAAR. DE ASIELZOEKERS JONGEREN 
KRIJGEN EEN KANS HUN TALENTEN TE ONTWIKKELEN EN WIJ RAKEN 
GEÏNSPIREERD DOOR HUN INZET EN GEDREVENHEID. DE 
MEESTE MEDEWERKERS VAN ACCENTURE KOMEN VANUIT HUN 
DAGELIJKSE CONSULTANCYPRAKTIJK NIET EENVOUDIG IN CONTACT 
MET  VLUCHTELINGEN. DOOR DEZE TRAINING ONTSTAAT ER 
VERBINDING. DAT LIJKT MISSCHIEN EEN BIJZAAK, MAAR WEL 
EEN ONTZETTEND LEUKE! HET MOOISTE VIND IK DAT SOMMIGE 
JONGEREN ZO GOED BEZIG ZIJN MET HET PROGRAMMEREN DAT ZE 
SPRONGEN MAKEN IN DE ONTWIKKELING, EN VOORBIJ DE 
GESTELDE DOELEN VAN DEZE MODULE SCHIETEN. ZE KRIJGEN 
ZELFVERTROUWEN EN ZIJN ECHT ENTHOUSIAST. EEN JONGEN 
VERTELDE ELKE LES HOE DANK BAAR HIJ  WAS DAT HIJ  DEZE KANS 
KREEG. DAT VIND IK HART VERWARMEND.’   

JOEP VAN DER WEIJDEN (ACCENTURE), OVER DE MODULE ‘PROGRAMMEREN MET PYTHON’ 
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Gouden medaille
In oktober 2016 ontving NDC een gouden medaille uit handen van fractievoorzitter 
Maarten Van Ooijen van de Utrechtse fractie van de ChristenUnie. De fractie zet met 
hun medailles van de ‘Kampioenentour’ vrijwilligersprojecten in het zonnetje. De 
medaille voelde als een schouderklop voor het werk van NDC. En dat is altijd welkom. 

Grotere bekendheid, meer donaties
Het aantal donaties van burgers, bedrijven, serviceclubs en scholen dat NDC heeft 
ontvangen in 2016 is enorm gegroeid ten opzichte van de jaren ervoor. Er is in totaal 
€42.834,- aan giften binnengekomen. Bijna een verdrievoudiging in vergelijking met 
2015. Dit heeft veel te maken met de grote instroom van nieuwe asielzoekers en de 
aandacht daarvoor in de media. Maar ook door het vergroten van onze eigen achter
ban door de inzet van sociale media en de aanwezigheid van artistiek leider Bright 
Richards in de regionale en landelijke media en op diverse landelijke podia.

Opgenomen in Cultuurnota Utrecht
Eind 2016 kreeg NDC te horen dat haar cultuurplan is opgenomen binnen de 
 Cultuurnota Utrecht. Dit betekent dat NDC van de Gemeente Utrecht vanaf 2017 
voor een termijn van vier jaar een subsidie krijgt. Dit is een enorme stap om het 
cultuuraanbod van NDC uit te kunnen breiden. 

Succesvolle performances 
Er zijn verschillende performances en inspiratiesessies in 2016 opgevoerd op grote 
landelijke podia, zoals TEDxUTRECHT en de Business In Development (BID)-Challenge. 
Daarnaast is Bright Richards uitgenodigd om op te treden bij diverse bedrijven en 
netwerkorganisaties. Dit heeft geresulteerd in toenemende bekendheid voor NDC, 
wat onder andere af te lezen valt aan het aantal gestegen donaties en het toegenomen 
aantal Vrienden van NDC (mailbestand).

Vrouwen maken stappen voor vrouwen
Op 26 maart organiseerde de ernstig zieke Nicole van den Besselaar een ‘benefeet’ 
om haar schoenencollectie te veilen t.b.v. de begeleiding van jonge vrouwen in de 
ToekomstAcademie Utrecht. Het project: ‘Vrouwen maken stappen voor vrouwen’, 
heeft NDC in totaal €3952,35 opgeleverd. Op 14 mei 2016 overleed Nicole. Wij zijn 
haar voor altijd dankbaar voor haar gedrevenheid en liefde voor de medemens.
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PERFORMANCES
De voorstelling As I Left My Father’s House wordt al zes jaar succesvol opgevoerd. 
Vanuit deze voorstelling is een verkorte performance gemaakt met de titel: De liefde 
voor vrĳ heid bracht mĳ  hier. Het doel van deze theatrale performances is het verbin
den van mensen met verschillende culturele en religieuze achtergronden, om zo de 
dialoog aan te gaan en mensen te enthousiasmeren voor het werk van NDC.

As I Left My Father’s House
In 2016 is As I Left My Father’s House dertien keer opgevoerd op verschillende locaties. 
De voorstelling is onderdeel van de ontwikkeling van de Toekomst Academie, 
maar wordt ook los geboekt. Circa 1700 mensen zagen de voorstelling in 2016. 
As I Left My Father’s House wordt vanuit NDC inmiddels geheel ongesubsidieerd 
geproduceerd.  
 

As I Left My Father’s House is een inspirerende uitnodiging aan mensen 
die bezig zijn met zingeving, persoonlijke ontwikkeling en geloof. De 
verhalen in de voorstelling gaan over mensen die huis en haard moeten 
verlaten door agressie, armoede of oorlog. Zij slaan een onbekende weg 
involonzekerheidengevaar.VerhalenuitdeBĳbel,deKoranendeTenach
mengen zich met persoonlijke geschiedenissen en overwegingen van 
vluchtelingen. Het gevaar, de anarchie, de hidjra en de pijn van verlies 
komen aan de orde. Evenals de eenzaamheid van het niet weten wat de 
volgende stap is en waarheen deze gezet moet worden. Maar aan de 
andere zijde wacht het begin van vernieuwing en de kracht van liefde.
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Uitgelicht

1. Ook in 2016 is As I Left My Father’s House weer op bijzondere plekken gespeeld. 
Op 1 mei stond de voorstelling in de pas geopende Ulu Moskee in Utrecht op de 
kop van de wijk Lombok. Als onderdeel van de Culturele Zondagen (een cultureel 
evenement in de stad Utrecht dat zes keer per jaar wordt georganiseerd rondom 
een specifiek thema), stond deze dag in het teken van vluchtelingen die in de 
jaren 70, 80 en 90 van de vorige eeuw naar Nederland kwamen. NDC kreeg de 
unieke kans om tweemaal op te treden voor een bomvolle zaal. In totaal hebben 
300 mensen de voorstelling, die werd ingeleid door imam Suleyman Coskun, 
bekeken. Na afloop werd het publiek uitgenodigd voor een rondleiding door  
de moskee. De missie van de voorstelling – verbinding en ontmoeting tot stand 
brengen – was daarmee driedubbel bereikt. 

2. Van de moskee ging de voorstelling naar het Europagebouw in Amsterdam.  
Op 19 mei werd NDC door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
uitgenodigd As I Left My Father’s House te spelen in het kader van het EUvoorzitter
schap dat Nederland vervulde van 1 januari tot 1 juli 2016. De voorstelling werd  
in het Engels opgevoerd en was onderdeel van een conferentie over de integratie 
van EUburgers. De reacties waren uitstekend, en resulteerden direct in een vervolg
boeking op de jaarlijkse netwerkbijeenkomst van het Ministerie van Sociale Zaken 
en Werkgelegenheid. Deze was op 7 november in Den Haag. 

3. NDC werkt nauw samen met partners uit de vluchtelingen keten en het komt dan 
ook geregeld voor dat de performances door hen worden ingezet bij hun werk. Zo 
werd op 1 juni As I Left My Father’s House opgevoerd op de landelijke personeels
dag van Stichting Nidos, de onafhankelijke landelijke voogdijinstelling van alleen
staande minderjarige vreemdelingen (AMV). 

4. As I Left My Father’s House werd in 2016 zo nu en dan ingezet voor de onder
steuning en promotie van de ToekomstAcademies van NDC. Dit gebeurde bijvoor
beeld op 29 juni in Utrecht. NDC bundelde hiervoor de krachten met het Utrechtse 
buurtrestaurant Resto VanHarte. Aansluitend aan de voorstelling kregen de gasten 
een iftar aangeboden omdat het Ramadan was, zodat het nagesprek over de 
voorstelling werd voortgezet met een heel divers publiek. 
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De liefde voor vrijheid bracht mij hier
In 2016 is Bright Richards afwisselend met muzikant Oleg Fateev of Lamin Kuyateh 
de performance De liefde voor vrijheid bracht mij hier gaan spelen op scholen, 
instellingen, particuliere organisaties en bij bedrijven. Vooral die laatste optredens 
zijn in 2016 enorm aangetrokken, wat ze tot een belangrijk middel om bedrijven te 
verbinden aan de ToekomstAcademies maakt. Deze performance is een verkorte 
versie van As I Left My Father’s House, wat weer andere mogelijkheden biedt qua 
locatie en doelgroep. De performance is 23 keer gespeeld op verschillende 
locaties in het land.

Uitgelicht

Big Improvement Day: 
In Den Haag staken het bedrijfsleven, de overheid en de wetenschap op 19 januari 
de koppen bij elkaar om te praten over de toekomst van Nederland tijdens de negende 
editie van de Big Improvement Day (BID). Met ‘talent’ als overkoepelend thema, 
stond de zeer actuele vraag centraal: hoe geef je een positieve draai aan het 
vluchtelingendebat? De presentatie was in handen van Charles Groenhuijsen en 
Bright Richards verzorgde in dit kader samen met Oleg Fateev een theatrale invulling. 

Gastheer en initiatiefnemer Ralph Van Hessen pleitte voor Richards’ positieve 
benadering: 

‘ASIELZOEKERS HEBBEN TALENT, LATEN WE DAT TALENT ONTDEKKEN 
EN ONTWIKKELEN EN MEER BENUTTEN VOOR DE NEDERLANDSE 
SAMENLEVING. DE SFEER IS NU HEEL NEGATIEF, EN IK ZEG ALTIJD 
DAT JE VAN BEDREIGINGEN EEN KANS MOET MAKEN.’

In De liefde voor vrijheid bracht mij hier vertelt Bright Richards zijn 
verhaal op een luchtige en toegankelijke wijze. Waar hij vandaan komt, 
hoe hij in Nederland terechtkwam en waar hij allemaal tegenaan liep 
tijdens zijn integratie. De voorstelling is een komische, muzikale 
performancemetmuzikantenOlegFateevofLaminKuyateh,diehet
publiek aan het dansen krijgt en tegelijkertijd aan het denken zet.
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TEDxUtrecht
Bright Richards was op 27 januari een van de sprekers tijdens de derde editie van 
het internationale sprekersevent TEDxUtrecht. Met als thema ‘LET(’S) GO!’ stond 
deze editie de vraag centraal op welke manier wij in de Westerse wereld een 
betere balans kunnen vinden tussen materiële welvaart en mentaal en moreel 
welzijn. Bright Richards sprak in zijn TEDtalk over hoe hij als vluchteling in 
 Nederland aankwam en weer op zoek moest naar zijn eigen waardigheid, zijn 
eigen menszijn. Richards’ verhaal trof vele mensen in de zaal, wat ook bleek uit 
de staande ovatie en de vele Twitterberichten die volgden. Met zijn TEDtalk wist 
Richards velen te inspireren vluchtelingen niet als groep te benaderen, maar als 
individuele mensen met ieder een eigen verhaal: ‘Refugees want one thing: be 
seen as people’. 

‘IK WAS ONTROERD DOOR HET VERHAAL VAN BRIGHT. ZIJN 
TALK HIELP MIJ OM HET STEREOTIEPE BEELD BIJ TE STELLEN OVER 
VLUCHTELINGEN EN TOONDE HOE HET OOK KAN GAAN MET 
VLUCHTELINGEN DIE NU HET LAND IN KOMEN. ZIJN THUIS IS HIER, 
DAT IS DUIDELIJK. NEDERLAND IS GOED VOOR HEM EN HIJ IS 
GOED VOOR NEDERLAND.’ BEZOEKER TEDXUTRECHT MIRIAM VAN DER POL 
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TOEKOMSTACADEMIES 
NDC had zich voor 2016 tot doel gesteld om vijf van de beoogde acht lokale 
ToekomstAcademies op te zetten. Uiteindelijk zijn er twee geopend: eentje in Utrecht 
en eentje in Rotterdam. Daarmee is in die steden een aanbod gegarandeerd voor 
ontmoeting, persoonlijke en professionele ontwikkeling van jongeren (tot 30 jaar) 
met een vluchtverleden.

De uitrol en opstart van de ToekomstAcademies verliep moeizaam door 
 on zeker   heid over de benodigde opvangcapaciteit. De grote instroom van 
 vluchtelingen en asielzoekers in 2015 en vervolgens de terugloop hiervan in 2016, 
was daar debet aan. De onzekerheid over aantallen bracht onrust binnen de 
vreemdelingen keten. Mede hierdoor werd de toegang tot de asieldoelgroep niet 
vanzelfsprekend. Tevens lag er door de privacywetgeving een mogelijk probleem 
bij het verzamelen van de bewijslast van identiteitsgegevens en stukken die 
bewijzen dat een deelnemer in de opvang woonachtig is. Dit is nodig om de status 
van de deelnemers aan te tonen en daarmee ook noodzakelijk ter onderbouwing 
van gemaakte kosten voor deze deelnemer. NDC zal begin 2017 starten met de 
ToekomstAcademie Den Haag, de ToekomstAcademie Tilburg en de Toekomst
Academie Emmen.

De ToekomstAcademie biedt (ex-)asielzoeker –en vluchteling jongeren, 
jong volwassenen tot 30 jaar die nog in een AZC wonen  
(in procedure of met status) of jongeren die uitgeprocedeerd zijn, 
kansen om hun dromen waar te maken en talenten na te jagen, door 
middel van ontmoeting, inspiratie en ontwikkeling. Door de Toekomst-
Academie kunnen jongeren zich focussen op hun toekomst en daarin 
investeren, met als doel sociale en economische zelfredzaamheid te 
realiseren.  De jongeren krijgen hierbij hulp van vrijwillige coaches en 
maatjes, zodat zij kunnen deelnemen aan relevante sociale en 
 professionele netwerken en zo nieuwe contacten op kunnen bouwen. 
Op deze manier zal de isolatie van de jongeren worden doorbroken,  
hun zelfvertrouwen en netwerk groeien en kunnen ze weer de regie in 
eigen hand nemen. De  Toekomst Academie komt voort uit het ontwikkel-
traject Ondernemen in je Eigen Toekomst.



20 NEW DUTCH CONNECTIONS - JAARVERSLAG 2016

OIET - methodiek
Binnen de ToekomstAcademie staat de methodiek Ondernemen In je Eigen 
Toekomst (OIET) centraal. Bedenkers Margriet Stuurman en Bright Richards 
hebben deze methodiek ontwikkeld op basis van het geloof dat iedereen beschikt 
over eigen unieke kwaliteiten en talenten. Door middel van POPgesprekken, 
intensieve trainingssessies, individuele begeleiding door coaches en maatjes en 
presentaties tijdens diverse NDC evenementen worden de jongeren aangemoedigd 
hun unieke kwaliteiten en talenten te (her)ontdekken en de regie hierover in 
eigen hand te nemen. In OIET staan sociale, culturele, maar vooral economische 
participatie centraal en wordt er een netwerk gecreëerd waarop de jongeren 
kunnen terugvallen. De jongeren worden gestimuleerd om ondanks alle ellende  
in verleden en heden na te denken over hun toekomst en daarnaar te handelen.

OIET - training
Training vormt de basis van OIETmethodiek en heeft als doel dat de deelnemers 
zich aan het einde van het traject kunnen presenteren. Dat presenteren gebeurt 
veelal in een filmpje dat ze maken met een maatje. De presentaties worden gehouden 
op bijeenkomsten en talentenmarkten aan personen met functionele netwerken en 
personen die een rol kunnen gaan spelen bij hun verdere ontwikkeling. Deze 
verdere ontwikkelingen kunnen bestaan uit het volgen van voor en vervolgoplei
dingen, dan wel door praktische ervaring op te doen bij stageplaatsen of in leer/
werkprogramma’s. De jongeren laten de buitenwereld zien wat zij willen en kunnen, 
zodat anderen hen waarderen om hun kwaliteiten en competenties en hen willen 
ondersteunen met het verwezenlijken van hun toekomstplannen. De training biedt 
de vluchtelingjongere een veilige plek waar de eigen capaciteiten worden (her)
ontdekt en waar het geleerde kan worden uitgevoerd en geoefend met lotgenoten. 
In de training wordt de basis gelegd die de coaches en maatjes, in persoonlijke 
ontmoetingen, op een later moment verder kunnen uitwerken en verfijnen.

‘MET NDC IS ALLES MAKKELIJKER. VIA DE ORGANISATIE KREEG  
IK EEN MAATJE EN EEN COACH: HARRY EN ESTHER. ZIJ HEBBEN EEN 
GROOT VERSCHIL GEMAAKT. ZE ZIJN VOOR MIJ EEN GROTERE 
BROER EN ZUS. EN DAT VOELT HEEL FIJN, ZEKER OMDAT IK HIER 
BIJNA GEEN FAMILIE HEB. ZONDER HUN HULP WAS ALLES VEEL 
MOEILIJKER GEWEEST. HET CONTACT MET DE INSTANTIES, HET 
INVULLEN VAN FORMULIEREN, HET LEREN VAN NEDERLANDS.

IK BEN GEÏNTERESSEERD IN ICT EN BUSINESS EN HEB BIJVOOR-
BEELD OOK DE TRAINING ‘PROGRAMMEREN MET PYTHON’ GEDAAN. 
VOOR MIJ IS DAT BELANGRIJK. HET ZIJN KANSEN DIE ME VERDER 
HELPEN. EN WAARDOOR IK BLIJF LEREN. WANT DAT WIL IK. DAARDOOR 
ONTWIKKEL IK ME EN ZAL IK BETER WORDEN. HOPELIJK KAN IK OOIT 
TERUG NAAR SYRIË MAAR TOT DIE TIJD HEB IK HET GOED NAAR 
MIJN ZIN IN NEDERLAND.’  MOHAMMED GHARYEB (27)
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ToekomstAcademie Groningen
Terwijl de opzet voor een ToekomstAcademie in Utrecht en Rotterdam positief 
uitpakte, ontstond er grote teleurstelling bij diverse partijen toen NDC in het 
voorjaar van 2016 heeft moeten besluiten niet door te gaan met de Toekomst
Academie in Groningen. Dit ondanks de grote groep enthousiaste en betrokken 
vrijwilligers die klaarstond om met de jongeren aan de slag te gaan en binnen 
de ToekomstAcademie actief te worden. Reden voor het besluit was onder andere 
het gebrek aan toegang tot de doelgroep. Het proces rondom de start van de 
ToekomstAcademie in Groningen heeft een stempel gedrukt op het resultaat van 
NDC in 2016. Het heeft ervoor gezorgd dat er een relatief grote tijdinvestering is 
gedaan om op veel opvanglocaties in het land gesprekken te voeren met de 
verschillende stakeholders. Dit was noodzakelijk om ervoor te zorgen dat er 
uiteindelijk op voldoende locaties toegang zou zijn tot de doelgroep. 

Partnerschap Accenture
In samenwerking met Accenture heeft NDC in 2016 een training ‘Programmeren 
met Python’ opgezet als onderdeel van de ToekomstAcademie. Twintig jongeren 
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hebben de training gevolgd bij deze internationale ITorganisatie. De samen
werking is een voorbeeld van de omslag die NDC in 2016 maakte door gericht 
modulair lesaanbod aan te bieden, om zo een interessant en divers aanbod te 
creëren voor asielzoekers jongeren. Het vormt de basis van de nieuwe manier om de 
jongeren te ondersteunen bij  het ontwikkelen van hun talent en bij  hun weg naar 
economische zelfredzaamheid. Accenture was verantwoordelij k voor de hard skills van 
de training op het gebied van codering. NDC zorgde voor de soft skills op het gebied 
van interculturele communicatie, personal branding en netwerken. De ITmodule 
krijgt in 2017 een vervolg. 
 

‘VIA HET COA IN UTRECHT KWAM IK TERECHT BIJ NDC. DAAR 
HOORDE IK VAN DE ICT-TRAINING BIJ ACCENTURE. TOEN IK MIJN 
OFFICIËLE VERBLIJFSGUNNING KREEG, BOOD NDC MIJ DE KANS 
OM DIE TE VOLGEN. DE TRAINING SLUIT AAN BIJ MIJN WENS EN 
ACHTERGROND. TWAALF WEKEN LANG VOLGDE IK EEN DAG PER 
WEEK EEN BASISTRAINING ‘PROGRAMMEREN MET PYTHON’. AL MET 
AL BEST ZWAAR. WE ZIJN BEGONNEN MET TWINTIG MAN EN NIET 
IEDEREEN KON HET VOLHOUDEN. AAN HET EINDE MOEST JE LATEN 
ZIEN WAT JE HAD GELEERD. DAAR HEB IK MIJN PINGPONG-GAME 
GEPRESENTEERD. IK HEB GELUK GEHAD DAT IK DEZE KANS KREEG. 
MISSCHIEN HELPT HET OOK DAT IK WEET WAAR IK GOED IN BEN, EN 
WAT IK WIL, DAT DE TRAINING ZO GOED IS VERLOPEN. 

IK LOOP INMIDDELS STAGE IN HILVERSUM BIJ HET ICT-BEDRIJF 
ARGO360. IK HEB SINDS KORT VIA NDC EEN MAATJE DIE VEEL VAN 
ICT WEET. DAT ZORGT VOOR EEN KLIK. NATUURLIJK HOOP IK DAT DE 
STAGE EEN VERVOLG KRIJGT. DAT ZE ME VRAGEN TE BLIJVEN EN DAT 
IK EEN BETAALDE BAAN KRIJG. DAT ZOU EEN MOOIE START VAN 
MIJN CARRIÈRE HIER IN NEDERLAND ZIJN. ZEKER OMDAT IK OOK 
NET EEN EIGEN WOONPLEK HEB GEKREGEN.’MOMODOU LAMIN JAMMEH, 

VOLGDE DE MODULE ‘PROGRAMMEREN MET PYTHON’ BIJ ACCENTURE 



Balans per 31 december 2016 2016 2015
(na resultaatverdeling) € €
Activa
Vaste activa
Materiële vaste activa (1)
Vervoersmiddelen 5.394 7.122
Apparatuur 1.215 975 

6.609 8.097 
Vlottende activa
Vorderingen (2)
Debiteuren 3.707 5.838 
Nog te ontvangen fondsen 115.683 251.907 
Belastingen 4.206 20.730 
Overige vorderingen 37.693 10.485 
Overlopende activa 17.695 24.073 

178.984 313.033 

Liquide middelen (3) 834.765 886.859

1.020.358 1.207.989

Balans per 31 december 2016 2016 2015
(na resultaatverdeling) € €
Passiva

Vrij besteedbaar eigen vermogen (4)
Algemene reserve  44.594  7.231 
Bestemmingsreserve  34.847 

 79.441  7.231 
Kortlopende schulden (5)
Crediteuren  29.322  34.680 
Vooruit ontvangen fondsen  858.691  1.124.279 
Belastingen  11.269  10.683 
Overige schulden  41.635  31.116 

 940.917  1.200.758 

1.020.358 1.207.989 
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FINANCIËN EN 
ORGANISATIE
Balans 2015 vs 2016
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Exploitatierekening 

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling
NDC heeft als stichting het doel: het tot stand brengen van ontmoetingen en 
faciliteren van dialoog en samenwerking tussen Westerse en Afrikaanse of andere 
nietWesterse Culturen. Dit, om meer begrip en inzicht te verkrijgen in elkaars 
leefwerelden, om de kloof tussen deze werelden te verkleinen en synergie te 
bewerkstelligen. NDC heeft een culturele ANBIstatus. De jaarrekening is 
 samengesteld in overeenstemming met de in Nederland algemeen aanvaarde 
grondslagen voor financiële verslaggeving, zijnde de Richtlijnen voor de 
 Jaar verslaggeving C1 “Kleine organisaties zonder winststreven”.

Activa en passiva
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. 

Exploitatierekening 2016 Realisatie 
2016

Begroting 
2016

Realisatie 
2015

€ € €
Baten
Publieksinkomsten (6)  117.337  5.000  67.135 
Overige subsidies/bijdragen
uit publieke middelen

(7)  291.546  744.056  268.364 

Overige bijdragen uit  
private middelen

(8)  248.017  450.071  301.324 

Saldo rentebaten/lasten (9)  593    449 
Som der baten

 657.493  1.199.127  637.271 
Lasten
Beheerslasten materieel (10)  79.421  205.667  79.403 
Activiteitenlasten personeel (11)  420.382  712.660  438.407 
Activiteitenlasten materieel (12)  85.480  280.800  123.121 
Som der lasten  585.283  1.199.127  640.931

Resultaat  72.210 -  -3.660 

Bestemming resultaat:
Toevoeging aan de algemene  
reserve

 37.363  3.660 

Toevoeging aan de  
bestemmingsreserve AMIF

 34.847   

 72.210  3.660
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In de jaarrekening 2016 zijn een aantal fondsen op de balans gesaldeerd. De 
vergelijkende cijfers zijn hiertoe eveneens aangepast.

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. Dit betreft vervoers
middelen en apparatuur.

Vorderingen
De vorderingen zijn opgenomen tegen de nominale bedragen, zo nodig onder aftrek 
van voorzieningen van oninbaarheid. De nog te ontvangen fondsen worden aange
houden voor directe aanwending in het kader van de doelstelling van de stichting. 
De overige vorderingen worden aangehouden in het kader van de bedrijfsvoering.

Liquide middelen
De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. De liquide 
middelen staan ter vrije beschikking. De liquide middelen worden aangehouden 
in het kader van de bedrijfsvoering.

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

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.

Het kasstroomoverzicht 
Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode waarbij 
onderscheid wordt gemaakt tussen kasstromen uit operationele, investerings en 
financieringsactiviteiten. 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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Fondsen en donateurs
Zonder subsidies en donaties kan New Dutch Connections niet blijven voort
bestaan. Wij willen daarom onze grote dank uitspreken aan alle fondsen en 
 particulieren die ons een warm hart toedragen voor hun bijdrage in 2016!

• Asiel, Migratie en Integratiefonds (AMIF)
• Adessium Foundation
• Oranje Fonds
• Gemeente Utrecht
• Fonds 21
• Fonds voor Cultuurparticipatie

Bestuur
Het bestuur is in 2016 ten opzichte van 2015 ongewijzigd gebleven.  
Bestuursleden zijn: 

Dineke Oldenhof
Bestuursvoorzitter NDC (sinds 1/9/2015)
Hoofdfunctie : Adviseur Korpschef Nationale Politie
Nevenfuncties : Lid RvT Stichting Gezondheidscentrum Widar,  
   voorzitter RvT Vrije Hogeschool

Rudy Wolff 
Penningmeester NDC (sinds 1/9/2015)
Hoofdfunctie : Financial Controller TG en eigenaar Arco Contable

Monique van Ruler- Minkenberg 
Algemeen bestuurslid NDC (sinds 23/9/2014)
Hoofdfunctie : Eigenaar/zelfstandig ondernemer Flow in Bedrijf

Het bestuur is een vrijwillig bestuur en bestuursleden ontvangen een onkosten
vergoeding van €600,- per jaar. 

2016

  Particuliere fondsen  
  € 248.017  

  Publieksinkomsten  
  € 117.337    Europese fondsen_

  € 291.546_
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Medewerkers
NDC kent een directie die bestaat uit een zakelijk leider en een artistiek leider. 
Zowel de artistiek leider Bright Richards als de zakelijk leider Margriet Stuurman 
kregen in 2016 een brutosalaris van € 4.265,75 per maand, jaarlijks is dit inclusief 
8% vakantie toeslag € 55.284,-. Zij zijn beiden fulltime in dienst (40 uur per week).  
Zij ontvangen geen vergoeding voor een pensioen of een 13e maand-uitkering. 

Naam Fte contract Status per 
31-12-2016

 Functie

Angelique Baramperanye 0,8 Tijdelijk Uit dienst per 
0107

Financieel 
medewerker

Babah Tarawally 0,6 Tijdelijk In dienst Trainer
Bob Poel Oproep In dienst Trainer
Bright Richards 1 Vast In dienst Artistiek leider
Carla Swiatkowski 0,8 Tijdelijk In dienst Projectleider TA 

Rotterdam

Doenja Abel Oproep In dienst Uitvoerend 
producent

Elke van Wageningen 0,8 Tijdelijk Uit dienst  
per 0112

Communicatie 
medewerker

Esther van der Hoeven 1 Tijdelijk Uit dienst  
per 0106

Communitymaker 
TA Utrecht

Gerard van de Berg Oproep In dienst Social media 
medewerker

Larissa van Beek 0,8 Tijdelijk Uit dienst  
per 1510

Projectleider TA 
Utrecht

Maayke Cramers 0,9 Tijdelijk Uit dienst  
per 152

Assistent zakelijk 
leider

Marcel Sangers 1 Tijdelijk In dienst Procesmanager 
Margriet Stuurman 1 Vast In dienst Zakelijk Leider
Miranda Dabboubi 
Broersen

0,8 Tijdelijk In dienst Projectleider 
Fondsen en 
Financiën

Monique Geerdink Oproep In dienst Projectleider 
Organisatie
ontwikkeling  
TA Utrecht

Sinan Cihangir Oproep In dienst Trainer en acteur
Willeke Colenbrander 0,6 Tijdelijk Uit dienst  

per 0104
Projectleider TA 
Utrecht
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VOORUITBLIK 2017 
Het jaar 2017 zal bij NDC in het teken staan van de volgende stap van professio
nalisering van de (werk)organisatie, de uitrol van de ToekomstAcademies in  
Den Haag, Tilburg en Emmen en de doorontwikkeling van het aanbod voor de 
jongeren in samenwerking met bedrijfsleven, onderwijsinstellingen, maatschappe
lijke en culturele organisaties en sportverenigingen. 

Ook het definitief verkrijgen van het CBFkeurmerk is van groot belang. Daarmee 
kunnen volgende stappen worden gezet. Om te kunnen voldoen aan de vereisten 
vanuit CBF zal er speciaal aandacht zijn voor de inrichting van de financiële en 
urenadministratie conform CBFvereisten. Hierdoor worden kosten versus baten 
met betrekking tot fondsenwerving, de bestedingen aan doelstellingen en 
 kostenbeheer en administratie inzichtelijk, waardoor hier in de toekomst op 
gestuurd kan worden. Tevens wordt er een fondsenwervingsstrategie ontwikkeld 
en een ‘kosten/batennorm fondsenwerving’ vastgesteld door het bestuur. 
Het (grotendeels in 2016 al) ontwikkelde privacybeleid en het ‘protocol data lekken’ 
zal door het bestuur worden geaccordeerd en vervolgens in de werkorganisatie 
worden geïmplementeerd. 

Last but not least zal NDC zich met hart en ziel blijven toeleggen op het vergroten 
van welzijn, talentontwikkeling en netwerk voor alle vluchtelingenjongeren die hun 
weg vinden naar de organisatie. Nadrukkelijk met hart en ziel, vanuit het motto: 
daar waar het goed met je gaat, is je thuis. 
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BIJLAGEN
Speellijst As I Left My Father’s House

Datum Locatie Opdrachtgever + bezoekersaantallen

12012016 Zwijndrecht Develstein College 50-100

21022016 Vijfhuizen Werkgroep Vluchtelingen v/d Protestantse 
Gemeente van Vijfhuizen en de R.K. Augustinus-
parochie i.s.m. Kunstfort bij Vijfhuizen

100

27022016 Someren Protestantse Gemeente AstenSomeren en de 
Fransiscusparochie, op initiatief van protestant
se gemeenschap van de Peel

100

27022016 Nuenen Protestantse Gemeente Nuenen i.s.m. negen 
andere Protestantse Gemeentes in Peel en 
Kempenland

100

06042016 Amstelveen Gemeente Amstelveen 50-100

01052016 Utrecht Culturele Zondag 200

19052016 Den Haag Ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid

50

26052016 Bussum Verus 200

02062016 Stadskanaal Nidos 150

29062016 Utrecht samenwerking NDC met Zimihc Stefanus en 
Resto van Harte

150

07062016 Den Haag Ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid

200

19112016 Groningen Solidair Friesland, Solidair Drenthe/ 
Groningen en Stichting De KIM

80

25112016 Aalsmeer Stichting OSA Aalsmeer, Wellant College 100

circa 1700 bezoekers in totaal
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Cast & crew As I Left My Father’s House

Bright Richards
Thomas Oerlemans
Sinan Cihangir
Lies Muller
Gustav Borremans
Lard Adrian
Oleg Fateev
Zoumana Diarra
Lamin Kuyateh
Oleg Lysenko
Doenja Abel – uitvoerend producent
Pukki Marechall Kwamepukki – geluidstechnicus
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Speellijst Performances

Datum Locatie Opdrachtgever

10012016 Utrecht Stadsschouwburg Nieuwjaarsduik

12012016 Amsterdam Movies That Matter Amsterdam

19012016 Den Haag Big Improvement Day

06032016 Utrecht Zindering, Na mij de Zondvloed

15032016 Utrecht Hogeschool Utrecht, Social Work Day

24032016 Utrecht Stadsschouwburg Utrecht

19052016 Amsterdam Hogeschool van Amsterdam

26052016 Amsterdam Oranjefonds

28052017 Amsterdam Oranjefonds

26062016 Den Haag Education First

25082016 Utrecht Hogeschool Utrecht

27092016 Vlaardingen College van Mensenrechten

13102016 Huis ter Heide Huis ter Heide/Witte Kerkje

27102016 Utrecht Maatschap voor Communicatie

02112016 Lelystad Buurtbemiddeling Zorg Dat

17112016 Amsterdam Dock Drive Day

17112016 Utrecht Stichting Rutgers 

18112016 Amsterdam PILnet: The Global Network for Public Interest Law

23112016 Den Haag Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

26112016 Utrecht Rode Kruis

30112016 Utrecht Arcadis / Koninklijke Nederlandse 
Heidemaatschappij

10122016 Alkmaar Artikel 1 Bureau Discriminatiezaken NHN en  
Amnesty Alkmaar 

24122016 Amsterdam De Nachtmis  Stadsschouwburg Amsterdam en 
Urban Myth
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COLOFON
Tekst
Het Scharlaken Imperium, Annet Koops

Eindredactie
Karen Huiskamp

Vormgeving
Roger Peters, www.massiveatrack.nl

Met dank aan
Doenja Abel
Gerard van den Berg 
Marcel Sangers
Margriet Stuurman
Marwan Alrasho
Miranda Dabboubi
Mo Black
Mohammed Gharyeb 
Momodou Lamin Jammeh 

Fotocredits
New Dutch Connections
Livia Weyers
Maartje Fotografie
Anna van Kooij
TEDx
JAN Magazine

www.newdutchconnections.nl  |  info@newdutchconnections.nl








