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VOORWOORD 
Als nieuwe voorzitter van Stichting WeConnect 
presenteer ik namens het bestuur ons jaarverslag. 
Het zevende exemplaar van WeConnect, de eerste 
met een voorwoord van mij. Een verslag van een jaar 
vol activiteiten. Gelukkig hebben we de eerste drie 
maanden van 2020 -toen alles nog ‘normaal’ was- 
veel kunnen doen. Ook in de zomer waren er diverse 
fysieke bijeenkomsten. Eind oktober zat er zelfs een 
succesvol werkbezoek aan Curaçao in voor Tanja en 
Mike. Zo belangrijk om relaties te ontmoeten.

GILBERT 
ISABELLA
Voorzitter

Dwars door alle veranderingen 
heen, blijven Caribische studenten 
en professionals ons fundament, 
onze basis. Sinds het belangwek-
kende rapport van de Nationale 
ombudsman weten we het precies; 
gemiddeld komen jaarlijks 1600 stu-
denten uit Saba, Sint Eustatius, Sint 
Maarten, Curaçao, Aruba en Bonaire 
naar Nederland voor een studie op 
MBO, HBO of WO niveau.  

Wij streven ernaar meer aandacht 
te schenken aan MBO-ers omdat 
we het belangrijk vinden ook hén 
te bereiken. Het gaat veelal om stu-
denten die zonder begeleiding of 
organisatie naar Nederland komen 
en zo uit beeld raken. Door hard te 
werken aan het contact met deze 
groep, vergroten wij ons bereik 
onder álle studenten.

DANKWOORD
We bedanken onze partners, om 
te beginnen de grote constanten; 
het ministerie van Binnenlandse 
Zaken & Koninkrijksrelaties in het 
algemeen en het ‘departement KR’ 
in het bijzonder en het ministerie 

van Onderwijs, Cultuur en Weten-
schap. We zijn vertrouwd geraakt 
met elkaar en hopen dit jaar weer 
wat vaker naar Den Haag op werk-
bezoek te kunnen. Ook met het Min-
isterie van Economische Zaken en 
Klimaat gaat de relatie langer terug. 
Deze ministeries zijn belangrijke 
opdrachtgevers, samen met afwis-
selend het ministerie van Volksge-
zondheid, Welzijn en Sport en het 
ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid.  

Verder danken we ook de Neder-
landse Organisatie voor Weten-
schappelijk Onderzoek, Unicef en 
de vele andere opdrachtgevers die 
gebruik maken van het WeCon-
nect potentieel; zoals het Kabinet 
van de Gevolmachtigde Minister 
op Curaçao, Aruba en Sint Maarten, 
het openbaar lichaam in Bonaire, 
Saba en Sint Eustatius, middelbare 
scholen, onderwijs- en arbeids-
marktspecialisten, werkgevers en 
natuurlijk de Vertegenwoordiging 
van Nederland op de eilanden. Het 
aantal partners groeit en daar zijn 
we dankbaar voor.  
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Last but not least, veel dank aan alle vrijwilligers die onze stichting hel-
pen groeien, aan het betrokken bestuur, waarvan Paul Comenencia dit 
jaar afscheid nam na zeven jaar bevlogen voorzitterschap. Daarnaast, 
de vele doeners, denkers en durvers die geloven in onze missie en die 
helpen realiseren. Of het nu een behulpzame docent is in Saba of een 
bereidwillige museummedewerker in Amsterdam. De deuren gaan 
voor ons open, dat waarderen we zeer. 

IK WENS U VEEL LEESPLEZIER! 
—  GILBERT ISABELLA 

OVERHANDIGING VOORZITTERSHAMER GILBERT ISABELLA EN PAUL COMENENCIA
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DOELEN
Stichting WeConnect legt zich toe op de verbinding van 
culturen, van mensen, van organisaties. Verbindingen 
die juist nu hard nodig blijken; de crisis heeft het fysieke 
contact tot een minimum beperkt. Online is het nieuwe 
normaal. Daar speelt WeConnect op in met webinars 
en online meetings en via betrokken professionals 
op de eilanden. Thuis zijn in beide werelden is onze 
kracht. Wij schakelen met souplesse tussen een vraag 
van een scholier uit Bonaire en een verzoek van een 
grote onderwijsinstelling in Nederland

CONNECTING CULTURES
EDUCATING LEADERS 
 

Bevordering van studiesucces bij 
Caribische studenten blijft één 
van de speerpunten. Dat begint bij 
voorlichting over de inhoud van een 
studie. Scholieren blijken moeite te 
hebben met het vinden van informa-
tie en met het maken van de juiste 
keuze. Onderwijsinstellingen doen 
vooral aan werving; zoveel mogelijk 
studenten binnenhalen. WeCon-
nect onderscheidt zich door objec-
tieve informatie te verschaffen, liefst 
door alumni of studenten zelf. We 
zijn kritisch, eerlijk en opbouwend.  

VOORLICHTINGSESSIES
In 2020 organiseerden we diverse 
webinars die zich helemaal rich-
tten op studiekeuzevoorlichting. We 
lieten scholieren aan het woord die 
op het punt stonden de oversteek te 
maken; naar Delft, naar Maastricht, 
naar Rotterdam. Ze vertelden over 
zichzelf, over hun verwachtingen 
en hun motivatie. Ervaren student-
en luisterden en gaven advies.  De 
voorlichtingssessies die we organi-
seerden in samenwerking met het 
Kabinet van de Gevolmachtigde 
Minister van Curaçao, Aruba en St. 
Maarten hielden we ook online. 

2020 VS 2021
De gezelligheid van een ontmoeting 
op de Haagse Hogeschool, de Ho-
geschool van Amsterdam of Rotter-
dam viel weg. Daar staat tegenover 
dat we online wel grote groepen 
bereikten. De jaarlijkse ontvangst 
van nieuwe studenten door de ge-
meente Amsterdam werd in au-
gustus helemaal geschrapt. En dat 
net in ons jubileumjaar; het zou de 
tiende keer zijn, in aanwezigheid van 
burgemeester Halsema. We hopen 
in 2021 te herkansen! 

EDUCATING LEADERS
Educating Leaders gaat over talen-
tontwikkeling; WeConnect werkte 
aan een groot project voor Unicef 
waarbij jongeren op de zes eilanden 
leerden een mening te vormen en 
te uiten, in debat met leeftijdsge-
noten of met een Staatssecretaris in 
het verre Nederland. In kleinere gro-
epen werd duidelijk wie de ‘leiders’ 
waren, wie het initiatief namen en 
de anderen meenamen. WeCon-
nect koestert dat talent en stimu-
leert de ontwikkeling.  

2020

SAMENWERKING UNICEF EN WECONNECT, PROJECT MIJN NIEUWE WERELD
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SAMENWERKING UNICEF EN WECONNECT, PROJECT MIJN NIEUWE WERELD
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SOCIALE MEDIA      
               & COMMUNICATIE 

WeConnect is continue aanwezig op de 
sociale media. Naast Facebook, LinkedIn 
en Twitter is nu ook het Instagram-account 
een plek om onze activiteiten te volgen. In 
de loop van 2020 zijn daar ruim 5000 volger 
verzameld. De Facebook statistieken laten 
een stroom van ruim vierduizend volgers 
per week zien. WeConnect is uitgegroeid 
tot een bekend platform dat de doelgroep 
Caribische jongeren in toenemende mate 
bereikt, zowel op Curaçao, Bonaire, Aruba en 
de Bovenwinden als ook in Nederland.

In 2020 is de WeConnect nieuwsbrief van start gegaan. Vier 
keer per jaar wordt die verstuurd aan zo’n 600 relaties van 
WeConnect. Vooral voor de beleidsmakers die niet voortdurend 
op sociale media zitten blijkt dit een welkome bron van 
informatie. Bestuurders stellen zich voor en de WeConnect-
agenda wordt gepresenteerd. 

WeConnect blijft een dankbare organisatie voor Caribische 
expertise. Zo werkten we mee aan een onderzoek van de 
Nationale ombudsman en één van het Ministerie van OCW. 
Beide met als onderwerp; een analyse van de oorzaken en 
mogelijke oplossingen voor het vergroten van studiesucces 
van Caribische studenten. Onze medewerkers delen hun 
inzichten enzetten de vragen uit onder de doelgroep. 
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GUISELAINE CAPELLA
Guiselaine Capella versterkte sinds de 
zomer 2020 als freelancer ons team en 
brengt digitale expertise en financiële kennis 
van zaken in huis. Guiselaine ontwierp de 
website United Care Caribbean in razend 
tempo. Haar kennis om online beter vindbaar 
te zijn wordt volop ingezet. We werken 
met sleutelwoorden per artikel zodat we in 
Google sneller gevonden worden.

LUUK WEBER 
Webredacteur Luuk Weber ondersteunt 
bij het onderhoud van de sociale media in 
verband met de explosieve groei van het 
sociale netwerk; twee websites, vijf sociale 
mediakanalen gevuld met eigen content 
zoals video’s, livestreams, fotoverslagen en 
teksten. 

               PRINTSCREEN UNITED CARE CARIBBEAN WEBSITE 
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PROJECTEN

Traditiegetrouw heeft WeConnect zich in juli en 
augustus aan groepen eerstejaars studenten 
gepresenteerd. Dat moest allemaal digitaal vanwege 
de maatregelen die onze landen uit de crisis moeten 
helpen. Het blijft belangrijk om te doen omdat het 
ook de goede samenwerking onderstreept met het 
Kabinet van de Gevolmachtigde Minister van Aruba, 
Curaçao en Sint Maarten. 

 

COLLEGETOURS
WeConnect organiseerde drie co-
legetours, afwisselend gericht op 

politiek/historisch en cultureel be-
wustzijn. Tussen de lockdowns door 
lukte het ons om fysieke bezoeken 
te realiseren. Gelukkig, want met 
name voor jongeren is het belan-
grijk om elkaar te ontmoeten.  

BEZOEK TWEEDE KAMER 
In februari -nog geheel onwetend 
over de beperkingen die er een 
maand later aan zouden komen- or-
ganiseerden we een bezoek aan de 
Tweede Kamer. D’66-Kamerlid Antje 
Diertens nodigde onze studenten 
uit om met haar in gesprek te gaan. 

We kregen een uitgebreide rondle-
iding door het Tweede Kamerge-
bouw inclusief de plenaire zaal. De 
studenten vonden het een sensatie 
om plaats te nemen in de blauwe 
stoelen, normaliter gereserveerd 
voor de Kamerleden. Ze leerden 
over het parlementaire stelsel, de 
verschillende partijen en de dageli-
jkse gang van zaken in het hart van 
de Nederlandse democratie. Antje 
Diertens bezocht als woordvoerder 
Koninkrijksrelaties de eilanden met 
regelmaat. Zij was aangenaam ver-
rast door het niveau en het enthou-
siasme van onze studenten. Die 
toonden zich kritisch over de poli-
tiek in hun eigen eilanden. 

WACHT OP NIEMAND. 
—  EUGÈNE RHUGGENAATH
        

    TWEEDE KAMER BEZOEK, COLLEGETOUR
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BAN TOPA EVENEMENT & EXCLUSIEF 
BEZOEK AAN HET REMBRANDTHUIS 
 
Op 6 maart, toen het nog nét kon, organiseerden we 
onze eerste en laatste fysieke Ban Topa; een bijeenk-
omst waar tientallen studenten en jonge professionals 
bij elkaar kwamen. In samenwerking met de Haagse Ho-
geschool presenteerden we een vol programma. Toen-
malig lector Inclusive Education, Aminata Cairo, trapte 
af met een inspirerende sessie over empowerment. 
Judith Brekelmans presenteerde het TOP Traineeship 
Bonaire, en namens de Rijksdienst voor Ondernemend 
Nederland gaf Caitlin Heide een presentatie.

Caitlin, die via WeConnect eerst een stage en toen een 
baan kreeg bij RVO, vertelde over de vele activiteiten van 
RVO met name in Bonaire, Saba en Statia. Een beleids-
maker van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgele-
genheid toonde zich erg onder de indruk van de veelheid 
aan talenten. De gezellige borrel na afloop zou voorlopig 
de laatste zijn. 

Het traditionele bezoek aan het Anne Frank Huis kon dit 
jaar geen doorgang vinden. Gelukkig was er de bijzondere 
tentoonstelling ‘Zwart in Rembrandt’s tijd’ in Museum het 
Rembrandt Huis in Amsterdam. In de hete zomer gingen 
we niet één maar twee keer met een groep van ongeveer 
20 studenten op bezoek.

Een exclusief bezoek waar het museum speciaal haar 
deuren voor opende om 9 uur ’s morgens. De schilderijen 
van zwarte mensen uit de Joodse buurt in Amsterdam en 
misschien nog wel waardevoller, het nagesprek met de 
samenstellers na afloop, maakten grote indruk op de stu-
denten. Gesprekken over slavernij-educatie, huidskleur, 
identiteit en kennis over de eigen geschiedenis vormden 
de rode draad. Ook het museum gaf na afloop aan enthou-
siast te zijn over onze bezoeken.

MEER WETEN OVER HET TOP TRAINEESHIP BONAIRE? 

https://topbonaire.com

ONTMOETING PREMIER E. RHUGGENAATH

In dat perspectief is het interessant om de 
ontmoeting met toenmalig premier Eugène 
Rhuggenaath van Curaçao te noemen. Hij 
kwam in januari op bezoek in Den Haag en 
gaf aan graag met jongeren in gesprek te wil-
len. WeConnect nodigde een aantal enthou-
siastelingen uit voor een leuke avond bij het 
Kabinet van de Gevolmachtigde Minister. Er 
was ruimte voor kritische vragen van de jonge 
(hoog)opgeleiden; over de toekomst, werk-
gelegenheid, hun kansen om terug te keren 
op de lokale arbeidsmarkt en een econo-
misch perspectief. Na afloop filmden we een 
interview met de premier die als advies gaf 
aan zij die remigratie overwogen: “Wacht op 
niemand.”

REMBRANDT HUIS BEZOEK, COLLEGETOUR
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VOORMALIG PREMIER CURAÇAO E. RHUGGENAATH MET STUDENTEN , COLLEGETOUR DEN-HAAG. 
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VOORMALIG PREMIER CURAÇAO E. RHUGGENAATH MET STUDENTEN , COLLEGETOUR DEN-HAAG. 
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DENKTANKS & UNICEF

 2020

Op verzoek van verscheidene organisaties richt 
WeConnect denktanks in. Groepen studenten en 
jonge professionals buigen zich hierin gericht over 
thema’s variërend van landbouwbeleid in Bonaire, 
Saba of Statia tot het bedenken van oplossingen voor 
het dure drinkwater. Het bleek een goede vorm om 
de diaspora van jonge hoogopgeleiden op afstand in 
te zetten.  

Voor Unicef richtte WeConnect in 
2019 drie denktanks in met stu-
denten afkomstig van Sint Maarten, 
Curaçao, Sint Eustatius, Bonaire en 
Saba. Thema’s waren onder meer: 
opgroeien op de eilanden als kind 
of jongere met een LHBTI-achter-
grond en de situatie van adolescent-
en in Sint Maarten. Terugkoppeling 
van die denktanks gebeurde in on-
line sessies najaar 2020. De leden 
hebben het als zeer prettig ervaren 
om te horen wat er met hun input 
was gebeurd in de praktijk. 

JONGERENPARTICIPATIE 
Een ander mooi project dat tijdens 
de crisis ontstond was het #Mijn-
NieuweWereld project van Unicef. 
Tijdens een van de persconferenties 
in de zomer richtte premier Rutte 
zich nadrukkelijk tot de jeugd. Dat 
resulteerde in een project op alle 
zes de eilanden waarbij jongeren 
vanaf 15 jaar antwoord gaven op de 
vraag: hoe ziet mijn nieuwe wereld 
eruit na corona? Welke wensen leg 
ik neer bij de lokale overheid en 
welke bij die in Den Haag?

WeConnect verzorgde de gehele 
logistieke en inhoudelijke produc-
ties, selecteerde lokale modera-
toren en filmers en zorgde dat alles 
op tijd bij Unicef werd aangeleverd. 
Het was een intensieve maar mooie 
productie voor het kleine WeCon-
nect-team in de periode augustus-
december. Vooral het feit dat -onder 
de vlag van Unicef- tientallen jon-
geren van Saba tot Bonaire zich 
uitspraken, een debattraining vol-
gden, in gesprek gingen met een 
gedeputeerde of zelfs met toenma-
lig Staatssecretaris Knops (Koninkri-
jksrelaties) gaf grote voldoening.

Ook de samenwerking met de mid-
delbare scholen en lokale partners 
was een welkome aanvulling op 
het WeConnect netwerk. Het com-
pliment van Unicef dat WeConnect 
ervaren werd als ‘een betrouwbare 
partner’ wordt gekoesterd. Project-
medewerker Manu Hartsuyker had 
een belangrijk aandeel in ‘Mijn Nieu-
we Wereld’, vooral in Bonaire. Het 
droeg ook bij aan ons motto ‘Edu-
cating Leaders’; jongeren die hun 
stem laten horen, zeker als het gaat 
om de toekomst die zij in belangri-
jke mate zullen vormen. 

MIJN NIEUWE WERELD
UNICEF & WECONNECT 
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SAMENWERKING UNICEF EN WECONNECT PROJECT MIJN NIEUWE WERELD, SABA.
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UNICEF BONAIRE  

MIJN NIEUWE WERELD 
EDUCATING LEADERS 

2020

SAMENWERKING UNICEF EN WECONNECT: MIJN NIEUWE WERELD, BONAIRE.
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SAMENWERKING UNICEF EN WECONNECT: MIJN NIEUWE WERELD, BONAIRE.
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INSPELEN OP DE CRISIS 

Natuurlijk was het net als voor de hele wereld ook voor 
WeConnect flink schakelen toen in maart alles stil viel. 
We besloten om toch het kantoor in Amsterdam aan 
te houden. Een goede beslissing want het bleek een 
rustige en veilige plek voor ons kleine team om te 
werken. We gingen helemaal ‘online’; de serie ‘Jump 
pa dilanti’ (Sprong voorwaarts) ontstond. Het is een 
serie filmclips waarin ondernemers hun initiatieven 
lieten zien die tijdens de COVID-19 crisis ontstonden. 
Voorbeelden zijn een visser in Bonaire die nu direct 
aan de klanten verkocht, zonder tussenkomst van 
een winkel en een ondernemer uit Curaçao die zijn 
wijkvoedselbos uitbreidde met groeten en fruit van 
eigen bodem.    

Ook organiseerden we een webinar ‘De toekomst van onze eilanden’ met 
als centrale vraag: welk voordeel kan Bonaire, Aruba of een van de andere 
eilanden nu halen uit deze situatie? Welke kansen ontstaan er, juist nu? Het 
leverde mooie antwoorden op van een generatie die aan zet is en zich heel 
betrokken voelt bij de toekomst ‘back home’. 

FRAGMENT UIT VIDEO JUMP PA DILANTI : WIJKVOEDSELBOSSEN CURAÇAO



17 JAARVERSLAG 2020

STUDIEKEUZE VOORLICHTING

ZORG
Dezelfde crisis en toenemende 
aandacht voor gezondheidszorg en 
daarmee ook, werken in de zorg, 
resulteerde in een mooie opdracht 
voor het Ministerie van Volksgezond-
heid en Wetenschap. We bedachten 
en ontwikkelden de website United 
Care Caribbean, helemaal gericht 
op aanstaande zorgstudenten. Wan-
neer bijvoorbeeld een scholier over-
weegt om ‘iets’ in de zorg te gaan 
studeren; wat dan? En hoe te zoek-
en?  
 
UNITED CARE CARIBBEAN
Onze webredacteur Guiselaine Ca-
pella bouwde in twee maanden tijd 
een complete website met een over-
zicht van zorgstudies op HBO en WO 

niveau. Een belangrijk onderdeel 
van de site is de routekaart. Daarna-
ast zijn er de -heel unieke- verhalen 
van ervaringsdeskundigen. Verple-
gers, specialisten, geneeskundestu-
denten, apothekers, allemaal ver-
tellen ze hun verhalen, in woord én 
in beeld. Er zijn tientallen filmpjes 
van zorgmedewerkers of studenten 
in de praktijk. Ze vertellen waarom 
Leiden, Maastricht of juist Nijmegen 
dé studiestad is, wat je kunt worden 
met een master psychologie of hoe 
je lastige selectietoetsen het beste 
kunt maken.  

WORK IN PROGRESS
De United Care Caribbean site is work 
in progress; elke paar weken komen 
er nieuwe verhalen, filmpjes, foto’s 

en reacties bij. Dat zal de komende 
jaren nog worden uitgebouwd met 
onder andere workshops voor de 
klas. Het is studiekeuzevoorlicht-
ing in optima forma want de peer-
to-peer benadering blijkt een suc-
cesvolle. In plaats van glanzende 
brochures, een verhaal dat online 
te delen valt. De site is in november 
2020 gepresenteerd aan Zita Jesus 
Leito, de toenmalige minister van 
Gezondheidszorg in Curaçao. Ook zij 
staat met een gefilmd interview op 
de site en roept haar zorgstudenten 
op om vooral terug te keren naar het 
eiland, zodra ze afgestudeerd zijn.  
 
https://unitedcarecaribbean.com

ERVARINGSDESKUNDIGE NURAH HAMMOUD, UNITED CARE CARIBBEAN WEBSITE
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TALENTONTWIKKELING

WeConnect werkte actief mee aan de werving van trainees die geselecteerd zijn 
voor het TOP Traineeship Bonaire, een initiatief van het Ministerie van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties en het openbaar lichaam Bonaire. Ook dat was dit 
jaar improviseren want de hoofden stonden in de zomer niet naar instroom van 
jonge trainees op het eiland.

Met een halfjaar uitstel lukte het om 
maar liefst acht trainees te vinden, 
voor te bereiden en te laten starten 
per 1 februari 2021, met dank aan 
de flexibiliteit van het ministerie, de 
werkgevers en zeker ook van train-
ee-coördinator Judith Brekelmans. 
Tussen de lockdowns door organi-
seerden we twee wervingsbijeenk-
omsten (Utrecht en Den Haag) waar 
goede kandidaten op af kwamen. 
Tijdens twee online webinars in de 
zomer hebben mogelijke kandidat-
en zich geïnformeerd.  

TOP TRAINEESHIP PRESENTATIE 
Tijdens de laatste grote fysieke 
meet-up van WeConnect begin 
maart gaf Judith een enthousiaste 
presentatie over TOP. Zij sprak over 
het selectietraject, de voordelen en 
de verwachting. Oud trainee Amber 
Maxwell -toen inmiddels werkend 
voor het Ministerie van VWS- ver-
telde uit de eerste hand over haar 
ervaringen.

 

Talentontwikkeling is méér dan het 
TOP Traineeship maar WeConnect 
ziet dit wel als een zeer geslaagd 
initiatief om talenten daadwerkelijk 
over te halen om in Bonaire aan de 
slag te gaan. We hebben meege-
dacht over uitbreiding naar het TOP 
Traineeship naar Curaçao, Aruba en 
een aparte TOP voor Saba & Sta-
tia. De ‘eis’ dat er op het eiland zelf 
genoeg draagvlak én mankracht 
moet zijn blijkt lastig maar realist-
isch. Lang niet alles kan succesvol 
worden aangestuurd ‘vanuit Den 
Haag’.  

 TOP TRAINEES 2020-2021 
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BUDGETTRAINING

BUDGETTRAINING
 
Een lang gekoesterde wens ging in 2020 in vervulling; 
WeConnect introduceerde haar eigen budgettraining, 
getiteld ‘Ban Manehá Sèn’ (“Laten we geld beheren’). 
Idee was (en is) om Caribische studenten en profession-
als te ondersteunen bij het beheren van geld, waarin ze 
vrijwel geen ervaring hebben. Collega Manu Hartsuyker 
deed veldonderzoek en zette een gedegen training op 
met onze eigen accountant Judeska Alleyne. In de hete 
zomer van 2020 trainde Judeska zes Caribische profes-
sionals in een train-de-trainers training op het We Work 
kantoor in Amsterdam. Ook hier gold weer; leiderschap 
trainen, educating leaders! 

Daarna volgden trainingen voor studenten in Amsterdam, 
Den Haag en Rotterdam. De één was wat beter bezocht dan 
de ander maar winst was het zeker. Een rondvraag leerde 
dat de cursisten het waardeerden om de basis van Excel 
onder de knie te krijgen, te leren hoe je een overzicht maakt 
van de in-en uitkomsten en ook eens te kunnen praten met 
elkaar over hoe je nou rondkomt in een maand.

Studentenhuisvester DUWO was onze partner in dit proj-
ect. DUWO liet weten zich verantwoordelijk te voelen voor 
de Caribische studenten aan wie ze kamers verhuren. Ook 
voor hun welzijn, want de betrokkenheid van DUWO ‘houdt 
niet op bij het afgeven van de sleutel’, zo formuleerde een 
woordvoerder.  De trainingen vonden dus plaats op DUWO-
locaties, goed bereikbaar en centraal. WeConnect deelde 
de DUWO berichten in haar nieuwsbrieven en vice versa. In 
het najaar zijn de trainingen deels online gegaan en in 2021 
krijgen ze een vervolg.

BUDGETTRAINERS, 2020
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In mei zouden we een werkbezoek 
brengen aan in ieder geval Curaçao 
en hopelijk aan Bonaire. Dat werd 
een half jaar later en alleen Curaçao, 
vanwege de reisbeperkingen. We 
gingen zoals altijd met meerdere 
doelen. Mike Ho-Sam-Sooi als cam-
eraman en regisseur, Tanja Fraai als 
coördinator en relatiebeheerder.

MUSEA BEKENNEN KLEUR
In opdracht van een collectief van 
musea filmden we vijf jonge Cura-
çaoënaars over thema’s als de ei-
gen en de gedeelde geschiedenis, 
slavernij (verleden), lokale helden, 
taal, cultuur, kortom; over identit-

eit. De ruim 10 musea, verenigd in 
Musea Bekennen Kleur, werkten 
samen aan meer diversiteit in alle 
gelederen. Met educator Thijs Ger-
brandy van het Rijksmuseum bere-
idden we het script voor. 

SAMENWERKING
In Curaçao zocht WeConnect de sa-
menwerking met Jeanne Henriquez, 
historica en slavernijdeskundige 
en met Sulin Passial voor de pro-
ductionele voorbereiding. Scholen 
werden benaderd en de kinderen 

-en hun ouders!- werden gedegen 
voorbereid. De Vertegenwoordiging 
van Nederland in Willemstad (VNW) 

toonde zich een coöperatieve part-
ner en stelde budget en mankracht 
ter beschikking.

PRODUCTIE FILMCLIPS
Het geheel resulteerde in een moo-
ie serie van vijf filmclips die voorjaar 
2021 gepresenteerd worden op la-
gere scholen in Nederland. Zo kre-
gen de kinderen in Europees Ned-
erland de kans iets te leren van hun 
leeftijdgenoten in Curaçao. Mede 
onder invloed van de krachtige 
Black Lives Matter beweging kreeg 
‘diversiteit’ een impuls, ook bij or-
ganisaties in Nederland. 

FOREWORD BY THE CHAIR

WERKBEZOEK CURAÇAO

SLAVERNIJ PROJECT DEEL 1, MET JONGEREN IN CURAÇAO.
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SLAVERNIJ PROJECT DEEL 2, MET JONGEREN IN CURAÇAO.
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HR MEET-UP

Wat betreft human resources, 
werving van personeel 
en het stimuleren van de 
zogenoemde braingain, 
organiseerde WeConnect een 
meet-up voor haar relaties. 
Bij de organisatie werden 
we ondersteund door Tosca 
Geneste. Transformation 
facilitator Daniel Corsen 
en Lizzette Archangel, 
Senior Manager Human 
Capital, verzorgden mooie 
presentaties en gingen in 
gesprek met de HR managers.

CONNECTING THE FUTURE
‘Connecting the Future’ 
bracht werkgevers samen om 
te brainstormen over kansen 
in de crisis, een visie op de 
toekomst en modernisering 
van de werkvloer. 

PRESENTATIE HR-ENQUÊTE 
Wij presenteerden de 
resultaten van onze HR 
enquête -uitgezet eind 2019 
onder 40 HR managers- 
waaruit bleek dat een 
meerderheid behoefte heeft 
aan gerichte initiatieven 
om kandidaten opgeleid in 
Nederland te werven.  

VOORUITBLIK 2021
Voor het najaar van 2021 staat 
in ieder geval de wens om 
Bonaire te bezoeken.

HR MEET-UP MET DANIEL EN LIZZETTE, TANJA, MIKE, TOSCA.
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HR MEET-UP MET DANIEL EN LIZZETTE, TANJA, MIKE, TOSCA.
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WECONNECT ARUBA

WeConnect Aruba heeft in 2020 vrijwel geen activiteiten ontplooid. Dit heeft te 
maken met de coronacrisis en de gevolgen daarvan. Rond de herdenking van 
de Tweede Wereldoorlog is er aandacht besteed aan het oorlogsverleden van 
Aruba. Op sociale media zijn verhalen en korte films vertoond met uitleg over het 
lokale project ‘Libertad Ta’ (‘Vrijheid is’). In het bijzonder ging het om de vraag 
wat vrijheid betekent voor de inwoners van Aruba en Curaçao. Jonge en oudere 
generaties gingen in gesprek met elkaar en wisselden ervaringen uit, vaak in de 
vorm van muziek.

Het bestuur van WeConnect Aruba 
bestaat uit Paula Kibbelaar (voorzit-
ter), Rose-Marie Provence (secre-
taris) en Patrick Brown (penning-
meester). WeConnect Nederland 
en WeConnect Aruba werken nauw 
samen. Per project wordt bezien 
op welke wijze beide organisaties 
daaraan invulling kunnen geven. In 
november 2019 heeft een leuk en 
goed weerzien plaatsgevonden in 
Oranjestad, tijdens het bezoek van 
Tanja Fraai en Mike Ho aan Aruba. 
WeConnect Aruba maakt een eigen 
jaarverslag over 2020. 

PERSPECTIEF 2021
In 2021 wordt er, in samenwerking 
met het Kabinet van Aruba in Den 
Haag, een nieuwe impuls gegeven 
aan projecten in Aruba zoals de 
workshops studiekeuzevoorlichting.  

      POSTER VAN PROJECT: LIBERTAD TA, ARUBA
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FINANCIËN
             & VERANTWOORDING 

Stichting WeConnect heeft geen winstoogmerk. 
Alle giften, subsidies en andere inkomsten worden 
consequent gebruikt voor het tot stand brengen en 
uitvoeren van bestaande en nieuwe projecten en 
programma’s. 

In 2020 heeft Stichting WeCon-
nect een eenmalige subsidie van 
100.000 euro ontvangen van de 
ministeries van BZK, OCW, EZK en 
SZW. 

Daarnaast heeft Stichting WeCon-
nect gerichte opdrachten uitgevo-
erd voor het ministerie van VWS 
en het museumcollectief Musea 
Bekennen Kleur. Ook voor Unicef 
Nederland heeft de stichting een 
groot project uitgevoerd. De mo-
gelijkheden om op de eilanden ink-
omsten te genereren waren er niet 
vanwege de economische situatie 
daar. Ondanks de moeilijke tijd en 
uitdagingen vanwege de corona-
maatregelen is WeConnect in staat 
geweest de projecten waarvoor 
subsidie is ontvangen succesvol uit 
te voeren. 

OMZET
Over het gehele jaar genomen is 
een positief resultaat behaald van € 
5.660. Dit is toegevoegd aan het ei-
gen vermogen van de stichting dat 
nu € 15.966 bedraagt. De stichting 
heeft voldoende financiële reserve 
om eventuele toekomstige tegen-
vallers op te vangen. 

Wel moet hierbij worden opgemerkt 
dat de begroting al een aantal jaar 
niet is geïndexeerd en gezien het 
aantal activiteiten krap is. Als er ei-
gen investeringen nodig zijn om te 
kunnen vernieuwen of de activiteit-
en uit te breiden, kan het eigen ver-
mogen onder druk komen te staan. 

INKOMSTEN
De totale inkomsten over het jaar 
2020 bedroegen € 147.400. De in dit 
jaarverslag beschreven projecten 
zijn hiervan gefinancierd. De totale 
waarde van de bezittingen bedroeg 
aan het einde van het boekjaar 2020 
€ 100.423. De Stichting heeft dus 
voldoende liquide middelen om 
aan haar financiële verplichtingen te 
kunnen voldoen. 

De volledige jaarrekening is bijge-
voegd bij dit jaarverslag.

OVER HET GEHELE JAAR GENOMEN IS 
EEN POSITIEF RESULTAAT BEHAALD! 

—  STICHTING WECONNECT
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Masha danki!
Thank you very much!
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