Beste Lezer,
Goed nieuws van GreenfieldCities Jordanië: De afgelopen maanden hebben we hard
gewerkt aan de tussenrapportage van de haalbaarheidsstudie voor de clean-tech
business campus in Mafrak, Jordanië. Onze architect heeft samen met Jordaanse
studententeams gewerkt aan het schetsontwerp van de campus. Ons Jordaanse team
heeft gesondeerd of de plannen kunnen rekenen op lokale steun, en of ze ook financieel
haalbaar zijn. De eerste conclusies zijn positief.
Op 18 november a.s. organiseren we een workshop in Amman met vertegenwoordigers
van bedrijven en overheden uit Jordanië, Nederland en de EU om vervolgstappen te
verkennen en definiëren. Die bestaan onder meer uit een gedetailleerd haalbaarheidsonderzoek, vergunningstrajecten en het sluiten van partnerovereenkomsten voor de
zes sectoren op onze campus: ICT, Energie, Water, Agri-Food, Gebouwde omgeving en
Horeca.
In Amsterdam hebben we op de zogenaamde “Sustainable Development Goals Action
Day” enige voorlopige resultaten gepresenteerd voor die zes sectoren in de vorm van
internationale kansen om zaken te doen en/of te investeren.
Veel leesplezier toegewenst! Het doorsturen van deze nieuwsbrief naar andere
geïnteresseerden wordt door ons zeker op prijs gesteld. Voor vragen en/of suggesties:
neem gerust contact met ons op.
Hartelijke Groet,
Arie van Beek & Joris Benninga
[Oprichters GreenfieldCities]
p.s. Afmelden voor deze nieuwsbrief kan onderaan deze e-mail.

Jordaanse student-groepen dragen bij aan
schets-ontwerp business campus
Het schets ontwerp van de Mafrak cleantech business
campus is een belangrijk onderdeel van de
haalbaarheidsstudie die GreenfieldCities uitvoert voor
het Minsterie van Buitenlandse zaken. Onlangs heeft
onze architect, Dana Ibrahim, een uitgebreid
werkbezoek gebracht aan ... Lees meer

Haalbaarheid Campus ICT Hub getest in
workshop
Eén van de meest veelbelovende sectoren die
GreenfieldCities in de fase voorafgaand aan de
haalbaarheidsstudie naar een business campus in
Mafrak geïdentificeerd heeft, is de ICT sector. In het
kader van de haalbaarheidsstudie is een concept
ontwikkeld voor een ICT hub rondom een Postacademisch trainingsinstituut. Samen met Int@j
heeft GreenfieldCities een workshop georganiseerd
voor ICT bedrijven ... Lees meer

GreenfieldCities Workshop tijdens SDG
Action Day
GreenfieldCities heeft haar uitkomsten voor de
haalbaarheidsstudie naar een clean-tech business
campus in Mafrak ook gepresenteerd in de vorm
van de VN Duurzame Ontwikkelingsdoelen, de
zogenaamde Sustainable Development Goals
(SDG’s). “Waardig werk en economische groei”,
“Kwaliteitsonderwijs” en “Klimaatactie” om er
enkele te noemen. Het organiserend comité heeft
GreenfieldCities gevraagd om ter illustratie van het
thema van de dag ... Lees meer
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