Beste Lezer,
Groot nieuws van GreenfieldCities: net voor de zomervakantie hebben we de
haalbaarheidsstudie voor de Youth Business Campus in Mafraq, Jordanië afgerond. De
Youth Business Campus is een veilige en duurzame plek waar jong talent uit Jordanië
en Syrië kan leren, werken en wonen bínnen de eigen regio van herkomst. De
onderzoeksresultaten voor deze pilot voor het beperken van gedwongen migratie naar
Europa laten op overtuigende wijze zien dat humane opvang en oplossingen in de regio
van herkomst doelmatig, haalbaar en schaalbaar zijn.
De Triodos Foundation is onze eerste (financiële) “vriend” en heeft daarmee
bijgedragen aan de hoge kwaliteit van de haalbaarheidsstudie. Vrienden zoals Triodos
helpen de broodnodige financiële basis te creëren voor GreenfieldCities om te
investeren in een groene, meer stabiele en veilige wereld voor iedereen.
Met de gunstige uitkomsten van het onderzoek, moet het mogelijk zijn om fondsen te
vinden voor de volgende fase. Binnen 2 jaar willen we de zogenaamde pop-up fase van
de campus ontwikkelen en bouwen. Die biedt plaats aan 250 jonge Jordaniërs en
Syrische vluchtelingen. Om het Youth Business Campus model echt tot leven te laten
komen voor overheden en impact investeerders, beginnen we met het bouwen van een
Informatie- en Expositiecentrum op de campus. Dat expositiecentrum biedt ook een
podium voor de kleine maar levendige kunstenaarsgemeenschap in Mafraq.
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.

Veel steun voor Youth Business Campus
Mafraq
GreenfieldCities heeft het haalbaarheidswerk voor de
Youth Business Campus in Mafraq tot volle
tevredenheid van het ministerie van Buitenlandse
Zaken afgerond. De diepgaande studie toont de
haalbaarheid van het project overtuigend aan, en
omvat ook ... Lees meer

Triodos Foundation eerste vriend
GreenfieldCities
Voor het tweede, achtereenvolgende jaar heeft de
Triodos Foundation een substantiële gift geschonken
aan GreenfieldCities. De Triodos bank, die
voortgekomen is uit de stichting, is één van de
meest duurzame banken ter wereld en meer dan ...
Lees meer

Draag bij aan de ontwikkeling en bouw van
een informatie- en expositiecentrum
GreenfieldCities Campus
GreenfieldCities ontwikkelt nu een business campus
om een duurzame toekomst te creëren voor jonge
Syriërs en Jordaniërs in de regio van herkomst. We
ontwikkelen de campus in drie fasen (pop-up,
touch-base en volledig ontwikkeld) in de King
Hussein bin Talal free zone vlakbij de Syrische
grens. Op de campus kunnen Syrische en
Jordaanse jongeren ... Lees meer
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