Beste Lezer,
Het is alweer een tijdje geleden dat we onze eerste nieuwsbrief hebben verstuurd. In
de tussentijd hebben we zeker niet stil gezeten. Recentelijk ontvingen we een forse
subsidie van het Ministerie van Buitenlandse Zaken die ons in staat stelt een
haalbaarheidsstudie uit te voeren naar onze eerste campus in Mafrak, Jordanië. We
hebben onze vrijwilligers voor een groot deel kunnen contracteren en hebben inmiddels
een kantoor geopend in Jordanië om ook vandaaruit goed te kunnen werken aan de
haalbaarheidsstudie.
Veel leesplezier toegewenst! Het doorsturen van deze nieuwsbrief naar andere
geïnteresseerden wordt door ons zeker gewaardeerd. Voor vragen en suggesties: neem
gerust contact met ons op.
Met warme zomergroeten,
Arie van Beek en Joris Benninga
[Oprichters GreenfieldCities]
p.s. Als u deze nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen kunt u zich uitschrijven onderaan
deze e-mail.

Buitenlandse Zaken geeft 400k€ subsidie aan
GreenFieldCities
Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft een
subsidie van 400 k€ gegeven aan GreenfieldCities om
een gedetailleerde haalbaarheidsstudie uit te voeren
naar een campus project in Mafrak, Jordanië. De
campus biedt plaats voor, en bedient 1500 jonge,
lokale bewoners, zowel Jordaniërs als Syrische
vluchtelingen, die daar kunnen wonen, werken en
studeren. De campus zal de lokale economie van
Mafrak een forse stimulans geven door banen te
creëren in de ICT, landbouw-, energie-, water- en
vrije tijdssector... Lees meer

Vluchtelingen-talenten tekenen arbeidscontract
bij GreenfieldCities
Na een periode als vrijwilliger tekenen de meest
getalenteerde Syrische en Eritrese teamleden een dik
verdiend arbeidscontract om voor GreenfieldCities te
werken aan onze oplossing voor migratie in hun gebieden
van herkomst. Salim uit Syrië (links) gaat werken aan
onderzoek en partnerschappen, terwijl Nahom uit Eritrea
verantwoordelijk is voor de... Lees meer

GreenfieldCities kantoor in Jordanië opent
deuren
Met de opening van het nieuwe kantoor in het
centrum van Mafrak (Jordanië) op 1 juli zet
GreenfieldCities een belangrijke stap. Mafrak, zo’n
anderhalf uur ten noorden van Amman is ook de
stad waar we onze campus ontwikkelen. Door niet
in Amman maar direct in Mafrak neer te strijken
helpen we om de trend van brain-drain uit die stad
richting Amman tegen te gaan... Lees meer

Privacy
Zoals u ongetwijfeld weet is onlangs nieuwe privacywetgeving in werking getreden. Wij
sturen periodiek een nieuwsbrief naar onze contacten. Onder andere hiervoor bewaren
wij enkele contact- en persoonsgegevens. Uiteraard gaan we daar zorgvuldig en
consciëntieus mee om. Als u toch bezwaar heeft tegen het bewaren van deze gegevens,
kunt u zich afmelden onderaan deze email.
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