
 

 

Beste Lezer, 

Twee jaar geleden werd ik benaderd door Joris Benninga met het idee om met hulp van 

vluchtelingentalent thans hier aanwezig, duurzame opvang in de regio van herkomst te 

realiseren. Ik vond zijn idee ijzersterk en tegelijkertijd ook hemelbestormend. Ik ben 

erin gestapt en we hebben samen de Stichting GreenfieldCities opgericht. Een jaar 

geleden was ik op de Future Force Conference voorgezeten door toenmalig 

commandant der Strijdkrachten Tom Middendorp. In zijn key-note address somde hij 

de twee grootste bedreigingen op voor de NAVO en de EU: de migratiecrisis en de 

klimaatverandering. En het feit dat deze twee samenhangen. GreenfieldCities 

adresseert beide. Het heeft mij enorm gesterkt dat we op de goede weg zaten. Thans 

zijn we met een team van 10 mensen afkomstig uit Syrië, Eritrea en Zweden bezig een 

duurzame campus voor vluchtelingen in Jordanië uit te werken. Een campus om te 

leren, wonen en werken voor 1500 Syriërs en Jordaniërs. Zeer goed ontvangen in 

Jordanië en in Nederland. Dat is al lang niet meer hemelbestormend, hooguit 
baanbrekend.  

Dit is heel in het kort vanuit een persoonlijk perspectief de jonge geschiedenis van 

GreenfieldCities. In deze nieuwsbrief staan we wat uitgebreider stil bij de diverse 
mijlpalen. De volgende nieuwsbrief zal zich focussen op nieuws van nu.  

Om onze plannen te verwezenlijken hebben we steun nodig. Maatschappelijk, politiek, 

met kennis en expertise, maar uiteraard ook financieel. Iedereen kan zijn steen(tje) 

bijdragen: door ons verhaal in jouw netwerk te vertellen, door introducties te maken 

naar zogeheten influentials, of door ons financieel te steunen. Bij deze de hulpvraag. 
Alleen kunnen we dit niet. 

Veel leesplezier toegewenst! 

Arie van Beek 

[Oprichter en Directeur GreenfieldCities] 

p.s. Indien je deze nieuwsbrief niet meer wil ontvangen, kan je jezelf uitschrijven aan 
het einde van deze nieuwsbrief.  

 

https://www.greenfieldcities.org/


 

Februari 2016: GreenfieldCities officieel 

opgericht  

Gedreven door de overtuiging dat gedwongen migratie 

effectiever kan worden aangepakt, hebben Joris 

Benninga en Arie van Beek op 19 februari 2016 de 

Stichting GreenfieldCities opgericht ... Lees meer  

Juni 2016: Bijeenkomsten met belanghebbenden 
positief en leerzaam  

We wilden uiteraard weten hoe realistisch ons idee was 

om stedelijke gebieden te ontwikkelen in de regio van 

herkomst van de migranten, met hulp van deze zelfde 

migranten thans hier aanwezig. In de eerste helft van 

2016 hebben we ongeveer 100 bijeenkomsten gehad met 

belanghebbenden in de migratiecrisis. De resultaten 

waren tweeledig: (1) de mening over onze oplossing was 

overwegend positief en misschien wel belangrijker (2) we 

hebben veel geleerd tijdens de discussies n.a.v. de 

presentatie van ons initiatief ... Lees meer  

 

 

Augustus 2016: Nieuw kantoor biedt 
ruimte, bereikbaarheid en bijzondere 

voorzieningen  

Vanaf 1 augustus 2016 werkt de stichting vanuit 

een nieuwe locatie in Park Sonsbeek in Arnhem. 

Het kantoor is bij het Nederlands Watermuseum ... 

Lees meer  

September 2016: GreenfieldCities in dagblad 

Trouw genoemd als ‘interessant plan’  

Prof. Dr. Rob de Wijk van The Hague Centre for Strategic 

Studies denkt dat de tijd rijp is voor meer structurele 

oplossingen voor de gedwongen migratie en signaleert 

groeiende, internationale steun voor dit idee ... Lees 

meer  
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December 2016: Wageningen Ambassadors 

en Universiteitsfonds Wageningen doneren 
€30.000  

Het Fonds Wageningen Ambassadors, onderdeel 

van het Universiteitsfonds Wageningen, heeft een 

donatie gedaan van €30.000 aan GreenfieldCities. 

De Wageningse universitaire gemeenschap is van 

wereldklasse en kan een belangrijke rol spelen ... 

Lees meer  

Februari 2017: GreenfieldCities neemt eerste 
vluchtelingentalenten aan  

Aan het begin van 2017 zijn we gestart met het 

recruteren van onze eerste vluchtelingentalenten. In 

februari hadden we onze eerste team vergadering met 

vluchtelingen afkomstig uit Syrië en Eritrea. In Zweden 

helpen 2 partners om steun voor onze ideeën te krijgen 

in Scandinavië. Een overzicht van ons complete team 

vind je hier  

 

 

April 2017: GreenfieldCities bespreekt pilot 
project met Jordaanse partners  

Ons plan om een clean-tech campus te ontwikkelen 

als pilot project om Jordaans en Syrisch talent in 

de eigen regio aan het werk te krijgen is goed 

ontvangen. Het idee is als zeer passend 

bestempeld door alle stakeholders die we spraken. 

We hebben tijdens onze trip stappen gezet ... Lees 

meer  

Augustus 2017: Voorproefje van Mafraq Clean Tech 

Campus  

Gebaseerd op ons marktonderzoek en de gesprekken met 

partners ter plaatse in Jordanië heeft GreenfieldCities 

ondersteund door Gieling Consultancy, de eerste schetsen 

voor onze Clean Tech Campus in Mafraq vervaardigd ... Lees 

meer  
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Oktober 2017: “Iedereen kan zijn steentje 

bijdragen”  

“Wij dragen graag bij aan doelen die een structurele 

oplossing van een vraagstuk beogen” zeggen Janneke 

van Beek en Gerard Sipkema op onze vraag naar de 

achtergrond van hun grote gift aan GreenfieldCities ... 

Lees meer  
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