Gezamenlijke afsluiting

Zomer 2018
Ook voor het Buddy Project Hardenberg en
haar coördinatoren is nu de zomer
aangebroken. We kijken terug op twee
fantastische projecten waar een goede
bijdrage is geleverd aan de integratie in
onze samenleving. Op pagina 2 kun je lezen
hoe alle deelnemers van project 1 en 2 dit
hebben ervaren en beoordeeld.
Wat kun je verder nu doen met dit
prachtige weer? Juist bbq-en met je buddy
en daarna met elkaar muziek maken.
Samen eten en muziek maken, elementen
die zorgen voor verbinding.
In de zomerperiode zal er geen nieuwsbrief
verschijnen. Na de zomer hopen we in
september te kunnen starten met het 3 de
Buddy Project Hardenberg.
We wensen u allen een goede periode van
ontspanning toe.

Doelstelling
Het sociale isolement van
vluchtelingen en statushouders
doorbreken en integratie bevorderen.
De betrokkenheid van de inwoners
van de gemeente Hardenberg bij de
opvang van vluchtelingen en
statushouders vergroten.
We vormen een verbinding in hun
zoektocht naar werk.

Samenwerken met elkaar
Folder voor bewoners
van het AZC en
statushouders

Voor de afsluitende maaltijd van ons project kregen de buddy’s de opdracht om samen te
gaan koken en daarbij een gerecht te bereiden uit het thuisland van de buddy. Daarbij komt
heel wat samenwerking en afstemming om de hoek kijken.

In de afgelopen periode hebben we
i.s.m. Adventure Design een folder
ontwikkeld. Er zijn 2 verschillende
folders qua talen. Versie-1:
Nederlands- Engels- ArabischTigrinya. Versie-2: Nederlands –
Frans – Farsi en Somalisch. Deze
folders worden verspreid op het
AZC door o.a. bewoners van het
AZC die participeerden in het Buddy
Project. Zij kennen de mensen op
het AZC het allerbeste en zoeken
voor ons naar bewoners die juist
heel goed een buddy kunnen
gebruiken. Ook Vluchtelingenwerk
helpt mee met de verspreiding
onder de statushouders in de
gemeente Hardenberg. Op deze
wijze hopen we veel mensen uit de
doelgroep te interesseren voor het
Buddy Project Hardenberg. Op dit
moment van schrijven zijn wij nog
op zoek naar enkele Nederlandse
buddy’s . Is het wat voor jou?
Meld je dan z.s.m. aan!
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Om 18.00 u kwam iedereen binnen
gedruppeld met de klaargemaakte
gerechten. Het duurde niet zo lang
en we konden gezamenlijk beginnen
met het eten. Bekijk hierboven een
video fragment.
Aly heeft alle buddy’s heel hartelijk
bedankt voor hun inzet, voor
vriendschappen die ontstonden. Wij
hopen dat dit een mooie basis is om
verder te gaan. Succes allemaal!

Een eerste match is alweer gemaakt
voor het 3de BPH. Deze buddy’s gaan
alvast in de zomermaanden aan de slag.
WELKOM allebei in het Buddy Project
Hardenberg.

Juli 2018 ●nummer 7 ● Volg ons ook via Facebook en Instagram: Buddy Project Hardenberg

