Stichting Migrant tot Migrant
Beleidsplan 2021 - 2025
M2M organiseert in 2021 en 2022 de tentoonstelling LetterVerZ in september
2022 en onderzoekt de opties voor vervolgoperaties.
M2M treedt op als communicatieadviseur van Stanley Samuel, in zijn strijd
voor rechtsherstel.
Voornemend
M2M oriënteert zich op de toekomst door in te zetten op co-creatie met
kunstenaars, social designers, media-activisten, curatoren en academici om
daarmee een subversieve onderstroom te versterken en het erfgoed te
beheren.
Amsterdam 750, op 27 oktober 2025 is een oriëntatiepunt om reden van
subsidiestrategie, maar vooral ook omdat het op 27 oktober 2025 exact 20
jaar geleden is dat de Schipholbrand woedde. De Schipholbrand vormde de
ontstaansreden van Stichting Migrant 2 Migrant, zoals moge blijken uit de
oprichtingsstatuten getekend door Cheikh Sakho en Jo van der Spek.
M2M overweegt deelname aan het Migratiemuseum in opbouw te Rotterdam.

Qua bestuur heeft de versterking met 2 nieuwe bestuursleden een hoge
prioriteit.
Qua financiën streeft M2M ernaar om elk jaar quitte te spelen. Als
Stichting zonder winstoogmerk zijn we zuinig op ons geld en op onze
donateurs en subsidienten.

Voortgaand
M2M zet haar activiteiten ter ondersteuning van de communicatie van leden van
de groep We Are Here voort. Tevens beheert M2M het archief en overige
documentatie van We Are Here. Ter veiligstelling van het erfgoed bevordert M2M
de presentatie van de geschiedenis van We Are Here in de vorm van audiovisuele producties en exposities.
Vanuit M2M neemt coördinator Jo van der Spek wekelijks deel aan de uitzending
van radio Patapoe Serieus.
M2M neemt actief deel aan workshops, seminars en conferentie die qua inhoud
aansluiten op haar thematiek.
M2M biedt voorlichting en informatie aan studenten en academici over M2M, de
Schipholbrand, We Are Here en migratie in het algemeen.
M2M onderzoekt de nieuwe aanpak van de integratie van vluchtelingen, met name
het onderscheid tussen vluchtelingen uit de Oekraïne en uit Afrika..

M2M biedt media-adviezen aan partners en passanten uit diverse landen,
waaronder Marokko, Syrië, Irak, Senegal, Afghanistan, Saoedi-Arabië.
Verslag activiteiten in 2021 en 2022.

Diverse activiteiten ter ondersteuning van de communicatie van We Are Here, de
Schiphol People en andere vluchtelingen: ter beschikking stellen van
vergaderruimte communicatiemiddelen, coaching en adviezen, buddy work en
beheer van sociale media.
Coördinator Jo van der Spek leverde bijdragen aan onder meer de Staatskrant,
Opnieuw, Amsterdam Alternative.
Coördinator Jo van der Spek werd geregeld geïnterviewd door o.a. NRC, Human en
de Telegraaf.
Voorlichting van studenten en academici over M2M, de Schipholbrand, we Are
Here en migratie in het algemeen.
Media-adviezen aan partners en passanten uit diverse landen, waaronder
Marokko, Syrie, Senegal, Irak, Oekraine, Afghanistan, Saoedi-Arabie..
Beloningsbeleid
Bestuur en medewerkers van M2M zijn allen onbezoldigd. Op projectbasis kunnen
vrijwilligersvergoedingen en honoraria worden uitgekeerd.

