Beste aankomende studenten,
Als je besluit in Nederland te gaan studeren helpen we je graag van dat avontuur een succes te
maken.
Stichting WeConnect is een educatieve stichting gevestigd in Nederland. Wij verbinden het Caribisch
deel van het Koninkrijk (Aruba, Curaçao, Bonaire, Sint Maarten, Saba en Sint Eustatius) met
Nederland. Dat doen wij omdat wij, het WeConnect team, allemaal verbonden zijn met de eilanden.
Via een vader, een tante, een baan of de liefde.
WeConnect verbindt mensen en daarbij ligt de focus op studenten & young professionals van de
Cariben in Nederland. Dus jullie zijn onze voornaamste doelgroep. We komen al jaren op jullie
scholen om er voorlichting en filmworkshops te geven. En als je straks in Nederland gaat studeren
willen we je graag blijven zien en steunen. We organiseren allerlei bijeenkomsten, vaak leerzaam
maar ook gewoon leuk en gezellig. We vormen een netwerk en helpen je waar het kan.

WeConnect Bezoek Anne Frank Huis (Amsterdam)
Enkele activiteiten die we gedurende het jaar aanbieden:
-

We organiseren netwerkbijeenkomsten en borrels; vrienden maken in Nederland!
We bezoeken het Anne Frank Huis in Amsterdam (oktober); wie was het Joodse meisje Anne
en hoe ziet het Achterhuis er uit? De directeur van de Anne Frank Stichting vertelt het jullie.
We bezoeken de Tweede Kamer, het Nederlands parlement. Hoe werkt de democratie,
wat doet een Kamerlid en hoe ziet het regeringsgebouw er uit?
We bieden een presentatietraining aan; hoe maak je een goede eerste indruk?
We organiseren meet-ups: waar kan ik straks stage lopen en werken op een van de eilanden?

Bon Bini na Hulanda: wij zijn er voor jullie.
Volg ons op Facebook en sluit je bij ons aan!
Namens Weconnect: Te aworò & See you & Tot ziens!

Contact:
Tanja Fraai, manager WeConnect
Mail: info@stichtingweconnect.nl
Web: www.stichtingweconnect.nl
FB: https://www.facebook.com/stichtingweconnect.nl/

WeConnect voorlichting op Liseo Boneriano (Bonaire)

