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Stichting Nieuwe Eritrese Connectie 

Algemene informatie 

08 augustus 2019 

Beleidsplannen van de Stichting 

Inleiding 

 

Volgens de UNHCR, VN-Vluchtelingenorganisatie, waren aan eind van 2018 wereldwijd 70,8 miljoen 

mannen, vrouwen en kinderen op de vlucht. 20,4 miljoen mensen zijn hun land ontvlucht en 41,3 

miljoen mensen zijn ontheemd: op de vlucht in eigen land.  Uit verschillende continenten zijn 

asielzoekers ook aankomen in Europa, na een riskante reis over de Middellandse Zee. De grootste 

groep komt uit Afghanistan, Syrië, Somalië en Eritrea. Onder deze groep waren gemiddeld iets meer 

mannen dan vrouwen. De Immigratie en Naturalisatiedienst (IND), uitvoeringsorganisatie van het 

Ministerie van veiligheid en Justitie, heeft gepubliceerd dat Nederland 156.927 asielaanvragen heeft 

ontvangen van 2015 tot 2019, waarvan 19.681 mensen uit Eritrea.  

Nu nederland heeft een grote integratie uitdaging met de statushouders. De wereld heeft duurzame 

oplossingen nodig voor al deze kwesties en daarom is deze nieuwe stichting Stichting Nieuwe 

Eritrese connectie (SNEC) opgericht. Stichting Nieuwe Eritrese Connectie (SNEC)  is op 08 augustus 

2019 opgericht en is gevestigd te Arnhem. 

Missie  

De talenten van mensen, de kracht van hun kennis en hun tijd te investeren in het opbouwen van 

een duurzame samenleving met betrekking tot integratie. We willen Eritrese nieuwe nieuwkomers 

helpen door het creëren van netwerken en door hen te laten trainen door Eritrese die al goed 

ingeburgerd zijn. De Nieuwe Eritrese connectie (SNEC) is ook het platform voor het ontwikkelen en 

testen van innovatieve ontwikkeloplossingen evenals het instituut dat de statushouders helpt om 

hun leven succesvol in te richten. 

 

Visie   

SNEC streeft ernaar de statushouders te helpen enerzijds bij het begrijpen van het verschil in 

cultuur, normen en waarden tussen de Eritrese samenleving en de Nederlandse en anderzijds bij te 

dragen aan het verhogen van de vaardigheden en competenties van de statushouders. Daarvoor 

willen wij zulke onstandigheden scheppen, dat wij als stichting als een soort brug en katalysator 

kunnen functioneren, waardoor Eritreeërs succesvol en duurzaam in de Nederlandse samenleving 

kunnen integreren. Wij zijn er van overtuigd dat alleen door het scheppen van de juiste 

voorwaarden en de juiste omstandigheden deze integratie goed kan verlopen. Wij willen die 

voorwaarden enomstandigheden realiseren door: 

➢ Netwerken  

➢ Training en coaching 
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Doelen en activiteiten  

1. Statushouders met integratie te helpen.  

➢ Training: uit een “wij-cultuur” naar een “ik-cultuur” overschakelen. 
➢ Ondernemingschap: begeleiding bij het opstarten en het hebben van een eigen bedrijf. 
➢ Evenementen: uitleg van culturele achtergrond van de Eritrese en de Nederlandse 

samenleving. 
2. Vrijwillige werkzaamheden te verrichten. 

➢ We bieden vrijwilligerswerk aan voor diegenen die hun persoonlijke zachte en harde 
vaardigheden willen verbeteren. 

3. Fondsen van verschillende organisaties te werven. 
➢ We zijn niet gericht op het maken van winst, we zijn een non-profit organisatie. We gaan 

verantwoordelijk om met de middelen die we gekregen hebben en besteden dat aan het 

doel waarvoor we ze gekregen hebben. Met het doel om het maximale te doen voor de 

integratie van Eritreeërs in Nederland.  

Boards 

Voorzitter: Nahom Tesfamichael  
Penningmeester: Filimon Habtu  
Secretaris: Luwam Desbele 
 
Overige bijzonderheden 
 
Het vermogen van de Stichting zal worden gevormd door subsidies en andere bijdragen, 
schenkingen, erfstellingen en legaten, alle andere verkrijgingen en baten. Bestuurders ontvangen 
geen vergoeding voor hun bestuursfuctie. De stichting heeft geen winstoogmerk. Geld dat overblijft 
na opheffing van de SNEC word besteed aan een ANBI met een soortgelijk doel.  
 
Contact gegevens 
RSIN nummer : 860320455 
Contactadres : Van Eckstraat 1 
Telefoonnummer : 06-11843873 
E-mailadres : info@snec.nl 
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