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Connecting Cultures,  
Educating leaders 

Voorwoord 
Voor u ligt het Jaarverslag 2018 van Stichting WeConnect. In 2018 beleefde de stichting haar 
eerste lustrum. Geen reden voor een grootse viering, maar wel aanleiding om kort stil te 
staan bij dit heuglijke feit. Na 4 zeer intensieve jaren van inrichting en opbouw van de 
organisatie, kan de stichting met gepaste trots terugkijken op hetgeen zij heeft bereikt. De 
Stichting groeide en bloeide en zette ook een professionaliseringsslag in. De toekenning door 
de ministeries van BZK, EZK en OCW van jaarsubsidie voor een omvangrijk activiteitenplan 
gaf de basis voor het kunnen uitvoeren van diverse projecten. 

De activiteiten spitsten zich steeds toe op talentontwikkeling en het bij elkaar brengen van 
groepen Caribische studenten en young professionals. Zij, die zich soms verloren blijken te 
voelen in Nederland, wonend in studentenwoningen verspreid over het gehele land. 
Aandacht voor de mentale gezondheid van deze groep is nodig en zeker geen overbodige 
luxe; Nederlandse onderwijsinstellingen zijn doorgaans groot en onpersoonlijk en lang niet 
altijd ingesteld op maatwerk specifiek gericht op Caribische MBO-, HBO- of WO-studenten 
die moeite hebben met de Nederlandse taal, de cultuur en het opbouwen van een sociaal 
netwerk. Scholen op de Koninkrijkseilanden hebben de handen vol aan het laten slagen van 
de grote groepen leerlingen die ze, begrijpelijkerwijs, na het eindexamen uit het oog 
verliezen.  

WeConnect richt zich op talentontwikkeling; talent kan zich goed ontwikkelen wanneer er 
voldoende aandacht en stimulans zijn. Woorden van aanmoediging, een CV helpen opstellen 
en succes uitlichten met een mooie foto en tekst op sociale media. Rolmodellen creëren, 
goede voorbeelden stellen en daarover vertellen.  

In de loop van het jaar is WeConnect Works opgericht, gericht op de werving en selectie van 
MBO-, HBO- en WO-opgeleide Caribische professionals die geïnteresseerd zijn in de 
arbeidsmarkt op Curaçao, Aruba, Bonaire of de bovenwindse eilanden. Met de slogan 
‘Bringing brains back’ presenteert WeConnect zich als organisatie in het bezit van een 
goedgevulde database en een website met ruimte voor vacatures en bemiddeling. Het 
organiseren van bijeenkomsten speciaal gericht op een specifieke branche 
(gezondheidszorg, toerisme) blijkt een succesvolle manier om jong talent in contact te 
brengen met potentiële werkgevers. 

Het bestuur werd in 2018 uitgebreid door benoeming van algemeen bestuurslid Erik 
Timmerman. Met diens kennis van en ervaring met compliance, riskmanagement en 
governance is hij een welkome aanvulling.  

http://www.weconnectworks.nl/
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WeConnect is de verschillende Nederlandse ministeries alsook de vertegenwoordigingen van 
de Caribische landen zeer erkentelijk voor hun medewerking. Ook is veel dank verschuldigd 
aan de sponsors en financiers voor hun steun en vertrouwen.  

We bouwen enthousiast verder aan WeConnect! 

 

Paul Comenencia 
Voorzitter 
 

 
Paul Comenencia (voorzitter WeConnect), Anthony Begina (Gevolmachtigde Minister 
Curaçao) en Tanja Fraai (zakelijk leider WeConnect). 
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Doelen 
Stichting WeConnect legt zich toe op de verbinding van culturen, de Nederlandse met de 
Antilliaanse en Arubaanse cultuur. De gemiddeld 900 studenten die jaarlijks de zes 
Koninkrijkseilanden verlaten om een vervolgopleiding te komen doen in Nederland dragen 
bij aan het slaan van een brug tussen de verschillende culturen binnen het Koninkrijk.  

WeConnect zoekt tijdens haar werkbezoeken aan de eilanden de eindexamenscholieren op 
in hun eigen vertrouwde omgeving, i.c. de klaslokalen. Sommige scholen voor voortgezet 
onderwijs slagen erin om hun leerlingen een oriëntatiereis naar Nederland te laten maken; 
tijdens zo’n reis is een ontmoeting met een ouderejaars student uit het WeConnect netwerk 
een vast onderdeel, zodat de leerlingen rechtstreeks vragen kunnen stellen aan een 
ervaringsdeskundige. WeConnect is elk jaar, zo ook in 2018,  aanwezig bij de ontvangst van 
de eerstejaars studenten in onder meer Amsterdam en Den Haag en geeft daar uitleg over 
de activiteiten die gepland zijn. WeConnect is het oriëntatiepunt voor diegene die aan het 
einde van zijn/haar studie een stage of baan zoekt op een van de eilanden. Deze 
(keten)aanpak werpt meer en meer zijn vruchten af en zorgt voor community building.  

De Curaçaose student Bestuurskunde (Public Management), Gilberto Morishaw, kwam via 
een WeConnect-bijeenkomst in contact met de stichting. Zakelijk leider Tanja Fraai 
introduceerde hem bij het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit waar hij 
vervolgens, gedurende acht maanden als stagiair, succesvol een denktank leidde. Op deze 
wijze vult WeConnect het principe van Educating leaders in. 

 

 

Stagiair Gilberto Morishaw bij het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.  
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Sociale media 
Sociale media vormen een cruciaal platform voor WeConnect. Op zowel Facebook als 
LinkedIn en Twitter is een continue stroom aan meldingen over onze activiteiten. 
Organisaties weten ons vandaag de dag goed te vinden en steeds vaker komen daar 
concrete opdrachten uit voort: een kennisinstelling op zoek naar specifieke Caribische 
expertise of een young professional op zoek naar een baan. WeConnect is als een spin in een 
zich steeds uitbreidend web; foto’s, filmclips, livestreams, verslagen van activiteiten, 
oproepen, vacatures worden gedeeld via de WeConnect accounts of de persoonlijke 
accounts van zakelijk leider Tanja Fraai. 

Veel gelezen bijdragen (3000+ ) betreffen vaak positief uitgelicht nieuws; studenten die 
excelleren of mooie fotoreportages van succesvolle bijeenkomsten georganiseerd door 
WeConnect. Er wordt veel tijd gestoken in het onderhoud van twee websites en drie sociale 
mediakanalen en het zelf maken van kwalitatief goede foto’s die regelmatig in de Caribische 
pers verschijnen. 
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Projecten 
Traditiegetrouw heeft WeConnect zich aan groepen eerstejaars studenten gepresenteerd in 
de maanden juli en augustus. Op het Amsterdamse stadhuis was wethouder Groot Wassink 
van Sociale Zaken, Diversiteit en Democratisering gastheer bij de feestelijke ontvangst. Zo’n 
50 nieuwkomers werden gefêteerd op speeches van ouderejaars, een Amsterdam-quiz 
onder leiding van Miss Amsterdam en bemoedigende woorden van alle drie gevolmachtigde 
ministers. Mike Ho en Mireille Kroonenberg bemensten de WeConnect-stand op de 
informatiemarkt alwaar studenten zich inschreven voor het bezoek aan het Anne Frank Huis 
later in het jaar. Voor onderwijsinstellingen is WeConnect in de afgelopen jaren een 
betrouwbare organisatie gebleken, getuige de vele uitnodigingen om deel te nemen aan hun 
introductiedagen. Op de Haagse Hogeschool gaf WeConnect een presentatie op verzoek van 
de Stichting Studiefinanciering Curaçao. In september nodigde het Scheepvaart-en Transport 
College in Rotterdam WeConnect wederom uit voor een groep Antilliaanse en Arubaanse 
MBO- en HBO-studenten.  
Bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in Den Haag presenteerde 
WeConnect zich aan enkele grote groepen vooreindexamen scholieren (HAVO & VWO) die 
vanuit Curaçao een oriëntatiebezoek aan Nederland brachten.  

BES-studenten 
Evenals in 2016 en 2017, vormde WeConnect met Bureau Aalse & Partners een consortium 
voor een subsidieaanvraag voor de opvang en begeleiding van studenten afkomstig uit  
Caribisch Nederland (zgn. BES-eilanden). Deze aanvraag is gehonoreerd door de Rijksdienst 
Caribisch Nederland, OCW Studiefinanciering Bonaire│Saba│Sint Eustatius. Dat resulteerde 
in structurele opvang, ondersteuning en begeleiding van de circa 40 eerstejaarsstudenten 
van Bonaire, Saba en Sint Eustatius die in het studiejaar 2018/2019 een opleiding in 
Nederland startten. Deze studenten deden in wisselende samenstelling mee met de 
denktanks die WeConnect inrichtte, het bezoek aan het Anne Frank Huis en de 
debattraining. 
 

 

Ontvangst op Stadhuis Amsterdam (Foto: Marco Keyzer) 
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Collegetours 
WeConnect organiseerde vier collegetours gericht op presentatie, debat, maatschappelijke 
activering/betrokkenheid, politiek en historisch bewustzijn.  

In januari was de aftrap met een training ‘Sollicitatie & Personal Branding’, aangeboden door 
ambtenaren van het Ministerie van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties. Met 
praktische tips voor hoe jezelf te presenteren, een goede sollicitatiebrief te schrijven, een 
goed profiel aan te maken op LinkedIn. Zelfs vanuit het hoge Noorden (Groningen) kwamen 
studenten op de training af. 

In het kader van de gemeenteraadsverkiezingen (februari 2018) vond een debatmiddag 
plaats in Den Haag met de prikkelende titel ‘Bai Vota!’ (‘Ga stemmen!’). Een Haags 
gemeenteraadslid, Andrew van Esch, hield een introductie over het belang van het gebruik 
maken van je stemrecht. De Curaçaose student Bestuurskunde Gilberto Morishaw, politiek 
actief bij een Jongerenpartij, bracht diverse jongeren met elkaar in debat en professional 
Avianka Aventurin, opgegroeid in Sint Maarten, vertelde over haar opgedane 
bestuurservaring bij de ChristenUnie in Amsterdam.  

Als vervolg hierop is in de zomer een gerichte debattraining georganiseerd onder leiding van 
debatprofessional Gerrit Jan Valk (TNO), geen onbekende van WeConnect. Tijdens de 
training zijn debattechnieken geoefend en besproken.  

In oktober werden de studenten van WeConnect voor de derde keer gefêteerd  op een 
speciale ontvangst in het Anne Frank Huis. De eerstejaarsstudenten die pas een paar 
maanden in Amsterdam wonen en studeren, komen zo in contact met een deel van de 
geschiedenis van Amsterdam die bepalend is voor de identiteit van de stad. Als dank voor de 
hartelijke ontvangst werd Joséphine de Man, projectcoördinator van de Anne Frank 
Stichting, een fotocollage van de WeConnect bezoeken overhandigd.  

 

Flyer van het verkiezingsdebat ‘Bai Vota!’ 
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Denktanks 
Een nieuwe vorm van Capacity Building is het inrichten van denktanks: groepen Caribische 
studenten van diverse studierichtingen die zich in Nederland buigen over concrete thema’s 
die op de eilanden spelen. Gegeven het feit dat 80% van de young professionals niet 
terugkeert naar de lokale arbeidsmarkt leent deze vorm van remote thinking zich goed voor 
het leveren van een bijdrage op afstand. Veel studenten en professionals blijken 
gemotiveerd om zich bezig te houden met wat er op hun geboorte-eiland speelt; ze zijn er 
opgegroeid, willen het eiland ‘iets teruggeven’ en zien vrijwillige deelname aan de denktank 
als een prettige manier om, samen met eilandgenoten, creatief over oplossingen na te 
denken. Organisaties op de eilanden zijn blij met de frisse en open blik, want die leidt tot 
waardevolle adviezen: betrokken, maar op afstand tot stand gekomen.  

Voor Unicef richtte WeConnect een denktank in gericht op Sint Maarten; in het door de 
orkaan Irma (september 2017) zwaar getroffen Sint Maarten ontwikkelde Unicef diverse 
programma’s voor kinderen en jongeren. De denktank gaf advies voor de wijze waarop die 
programma’s het beste kunnen worden ingericht, met oog voor psychosociale factoren, het 
versterken van burgerschap en de bescherming van kwetsbare kinderen. De denktank, 
bestaande uit studenten afkomstig van Sint Maarten, Curaçao, Sint Eustatius, Bonaire en 
Saba, is twee keer voor brainstormsessies bijeengekomen op het Unicef kantoor in Den 
Haag.  

 

Unicef Denktank Sint Maarten 
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Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (Min. LNV) 
Op verzoek van het ministerie dat sinds 2010 verantwoordelijk is voor het beleid op het 
gebied van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in Bonaire, Saba en Sint Eustatius, is een 
denktank in het leven geroepen en er is een stageplek gecreëerd. De stagiair, Masterstudent 
Bestuurskunde Gilberto Morishaw, heeft vanaf september stage gelopen bij het ministerie. 
In samenwerking met WeConnect is een denktank met een vijftiental studenten en 
professionals van de zes eilanden ingericht die adviezen op papier hebben gezet over 
wateropvang, het stimuleren van het verbouwen van eigen groenten en gewassen, slimme 
kassen, groene educatie op scholen en het beheersen van het geiten- en ezelprobleem. De 
eerste bijeenkomst vond eind 2018 plaats, in 2019 is de denktank nog drie keer 
bijeengeweest met als eindresultaat een nota en een slotpresentatie aan de minister.  

De denktank vloeide voort uit een bijeenkomst die WeConnect eerder dat jaar in 
samenwerking met Wageningen University & Research (WUR) organiseerde: Sustainable 
Caribbean. Tijdens die meet-up kwamen tientallen studenten, professionals en onderzoekers 
in Wageningen samen om te vertellen over hun projecten of om nieuwe ideeën op te doen 
voor samenwerking op het gebied van duurzaamheid. WeConnect liet hierbij haar 
meerwaarde zien door dit platform te creëren voor ontmoeting en netwerken. 

  

 

Bijeenkomst ‘Sustainable Caribbean’ op de Wageningen University & Research 
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Gerichte bijeenkomsten per sector 
Voor de binding van Caribische young professionals aan de arbeidsmarkt op de eilanden, 
blijken gerichte bijeenkomsten een succes. In opdracht van werkgevers zoekt WeConnect 
contact met opleidingen (toerisme, juridisch, medisch) en selecteert ze de Antilliaanse en 
Arubaanse MBO-, HBO- of WO-studenten. Tijdens deze bijeenkomsten wordt veel 
vakinhoudelijke informatie uitgewisseld en dat is pure winst.  

Zo is voor de internationale reisorganisatie TUI een wervingsbijeenkomst georganiseerd op 
het TUI hoofdkantoor in Rijswijk. Tientallen hospitality- en hotelschoolstudenten kregen 
uitleg over wat werken op een kantoor in Aruba of Curaçao inhoudt.  

Voor het Gemeenschappelijk Hof van Justitie voor Curaçao, Aruba, Sint Maarten, Bonaire, 
Saba en Sint Eustatius vond een informatiesessie plaats bij de Raad van State in Den Haag. 
Vice-president van de Raad, Thom de Graaf, hield een welkomstwoord, gevolgd door 
inleidingen van Hofpresident Eunice Saleh en jonge rechters in opleiding die zeer 
gepassioneerd over hun werk vertelden. De drie staatsraden van het Koninkrijk, onder wie 
WeConnect voorzitter Paul Comenencia, waren daarbij aanwezig en leverden ieder een 
waardevolle bijdrage.  

 

 

Bijeenkomst Gemeenschappelijk Hof bij de Raad van State 
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Voor de gezondheidssector op de zes eilanden ontwikkelde WeConnect Care Caribbean; een 
grote bijeenkomst in Den Haag met als hoofdsprekers Staatssecretaris Paul Blokhuis 
(Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en toponcoloog Bob Pinedo. Care Caribbean is 
georganiseerd in samenwerking met Asosiashon Mediko di Antias, een vereniging van jonge 
Antilliaanse en Arubaanse artsen in Nederland. Uit Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten 
waren zorgorganisaties op zoek naar goed medisch personeel aanwezig. Tientallen 
Caribische zorgprofessionals lieten zich bijpraten over de mogelijkheden en ontwikkelingen 
op de eilanden. De deelname en het enthousiasme van ruim honderd gasten waren 
zichtbaar; met dergelijke platforms zit WeConnect op de goede weg. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Care Caribbean bijeenkomst, met Staatssecretaris Blokhuis en toponcoloog Bob Pinedo. 

 

WeConnect was aanwezig op de FRED Expo, de algemene beurs in Rotterdam WTC, gericht 
op werving & selectie van eilandskinderen. De WeConnect-stand werd zeer druk bezocht. 
Zakelijk leider Tanja Fraai leidde diverse plenaire debatten, onder meer over traineeships en 
over remigratie in haar algemeenheid. Ruim honderd studenten en young professionals 
schreven zich tijdens de FRED beurs in in de database van WeConnect.  

 

       

WeConnect collega Manu Hartsuyker is 
verantwoordelijk voor projectmanagement-  
en planning, financieel beheer en algehele 
ondersteuning tijdens bijeenkomsten. 

 

 

https://www.medikoantiano.com/
https://fredexpo.com/


13 
 

Talentontwikkeling 

WeConnect werkte actief mee aan de werving en selectie van trainees die geselecteerd zijn 
voor het TOP Traineeship Bonaire, een initiatief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken 
& Koninkrijksrelaties en het Openbaar Lichaam Bonaire. In een kort tijdsbestek werden maar 
liefst negen trainees geworven, geselecteerd en naar Bonaire begeleid. Deze eilandskinderen 
gingen aan de slag als beleidsmedewerker, jurist, communicatiespecialist of mariene bioloog 
bij een Overheids N.V. in Bonaire.  

  

 

Zeven van de negen trainees van het TOP Traineeship 2018-2020 

 

Ook WeConnect stagiaire Shanelca Martha die haar HBO-opleiding Commerciële Economie 
afrondde, solliciteerde - met succes - naar een marketingbaan & traineeship bij 
afvalverwerker Selibon in Bonaire. WeConnect nam met HR professional Judith Brekelmans 
deel aan de intensieve sollicitatiegesprekken en zwaaide begin september de trainees uit op 
Schiphol. Zakelijk leider Tanja Fraai regelde een artikel over de ins en outs van het 
traineeship in Coaching Magazine. 

Daarmee kwam ook op een mooie manier een einde aan de stageperiode van Shanelca die 
zeven maanden lang onderzoek deed naar de online marketing van WeConnect. Een 
kwantitatief en kwalitatief onderzoek naar de naamsbekendheid, dienstverlening en 
activiteiten van WeConnect. Haar conclusie: WeConnect moet vooral méér doen, getuige de 
reacties van de werkgevers op de eilanden en studenten in Nederland.  

 

 

https://topbonaire.com/top-traineeship/
http://www.coaching-magazine.net/
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Een dankbare e-mail van Shanelca uit Bonaire, inmiddels trainee, volgde eind 2018: 

“Dankjewel voor de kans om bij WeConnect stage te lopen. 
  Dankjewel voor de verschillende keren dat ik aanwezig mocht zijn bij diverse evenementen. 
  Dankjewel voor je vertrouwen in mij. 
  Dankjewel voor je support (altijd). 
  Dankjewel voor je bemoediging. 
  Dankjewel dat je aan mij dacht voor de traineeship.  
  Dankjewel voor de afgelopen anderhalf jaar die ik je ken. 
  Dankjewel voor alles wat je gedaan hebt voor mij. Ik waardeer het enorm.” 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

                        Afstuderen Shanelca Martha aan de Haagse Hogeschool.  

 

                                              

 
 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

Talentontwikkeling houdt ook in koppeling van dat talent aan de arbeidsmarkt. Op Curaçao 
en Bonaire organiseerde WeConnect sessies met de titel Future of Work. De 
Vertegenwoordiging van Nederland in Curaçao trad op als host en stelde haar prachtige 
pand in Scharloo ter beschikking voor een middag vol presentaties, debat en interactie. 
Diverse werkgevers presenteerden hun visie op de Future of Work voor Curaçao; 
digitalisering bleek het sleutelwoord.  

 

Bijeenkomst Future of Work, bij de Vertegenwoordiging van Curaçao 

Op Bonaire zocht WeConnect aansluiting bij het Bonaire blue Destination project, een lange 
termijn visie van overheid en bedrijfsleven gericht op duurzaamheid en een gezonde balans 
tussen toerisme en behoud van eigen cultuur. Met de lokale Kamer van Koophandel 
organiseerde WeConnect een bijeenkomst waarin gebrainstormd werd over de vraag hoe 
het Blue Destination concept zou leiden tot meer of andersoortige banen.  

                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Bijeenkomst The Future of Work, Kamer van Koophandel Bonaire 

https://bluedestination.com/
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In Bonaire bracht WeConnect ook een bezoek aan gezaghebber Edison Rijna. Tijdens dat 
bezoek werd hem het WeConnect jaarverslag 2017 overhandigd. Met de gezaghebber en 
met Nolly Oleana, hoofd Onderwijs Cultuur en Wetenschap, besprak het WeConnect team 
projecten die leiden tot empowerment van (voor)eindexamenleerlingen en een betere 
voorbereiding op de komst naar Nederland. 

 

 
              Mike Ho-Sam-Sooi, Tanja Fraai, gezaghebber Edison Rijna en Nolly Oleana. 
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WeConnect Aruba 
WeConnect Aruba bereidde in 2018 een seminar over educatie; specifiek over de  
aantrekkingskracht van de lokale arbeidsmarkt op Aruba voor hoogopgeleide young 
professionals. Dit in samenwerking met de University of Aruba. Mei 2019 heeft dat seminar 
met succes plaatsgevonden in Aruba.  

Het bestuur bestaat uit Paula Kibbelaar (voorzitter), Rose-Marie Provence (secretaris) en 
Patrick Brown (penningmeester)  

WeConnect Nederland en WeConnect Aruba zijn weliswaar op zichzelf staande organisaties, 
maar ze werken nauw samen. Per project wordt bezien op welke wijze  de beide organisaties 
daaraan invulling kunnen geven. Er is regelmatig contact tussen de besturen en zo mogelijk 
zoeken ze elkaar op. WeConnect Aruba maakt een eigen jaarverslag over 2018. 

 

 

 
            Paula Kibbelaar (voorzitter WeConnect Aruba), Aldrik in ’t Hout (Min. OCW) en  
                                        Rose-Marie Provence (secretaris) 
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Financiën & verantwoording 

Stichting WeConnect heeft geen winstoogmerk. Alle giften, subsidies en andere inkomsten 
worden consequent gebruikt voor de identificatie, opstelling en uitvoering van bestaande en 
nieuwe projecten en programma’s. 

In 2018 heeft Stichting WeConnect een subsidie ontvangen van de ministeries van BZK, OCW 
en EZK. Daarnaast heeft Stichting WeConnect geld opgehaald uit andere activiteiten en zijn 
voor verschillende activiteiten faciliteiten ter beschikking gesteld door derden. 

Over het gehele jaar genomen is een negatief resultaat behaald van € 2.072. Dit is afgehaald 
van het eigen vermogen van de stichting dat nu € 12.955 bedraagt. Hierdoor heeft de 
stichting voldoende financiële reserve om eventuele toekomstige tegenvallers op te vangen. 

De totale inkomsten over het jaar 2018 bedroegen € 109.679. De in dit jaarverslag 
beschreven projecten zijn hiervan gefinancierd. De totale waarde van de bezittingen 
bedroeg aan het einde van het boekjaar 2018 € 93.018. Dit is inclusief een vooruitbetaalde 
subsidie van € 80.000. De Stichting heeft dus voldoende liquide middelen om aan haar 
financiele verplichtingen te kunnen voldoen.  

De volledige jaarrekening is bijgevoegd bij dit jaarverslag. 
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         Hartelijk dank! 
Masha danki! 

Thank you very much! 
 

Stichting WeConnect: 
Paul Comenencia, voorzitter 
Ron van der Veer, secretaris  

Peter Rampertaap, penningmeester 
Milouska Meulens, algemeen bestuurslid 

Sulimar Cook, algemeen bestuurslid 
Erik Timmerman, algemeen bestuurslid 

 
Adviescommissie: 

Winny Filippo 
Renk Roborgh 

 

Zakelijk leider: Tanja Fraai 
Project-coördinator: Mike Ho-Sam-Sooi 

 
 

Web: www.stichtingweconnect.nl 
Mail: info@stichtingweconnect.nl 

KvK: 59552115 

          
 

http://www.stichtingweconnect.nl/
mailto:info@stichtingweconnect.nl

