Helpende hand

Puzzeltocht

Integratie vormgeven
Iedere week zijn de buddy’s bezig met integratie
waardoor de integratie wordt bevorderd.

Doelstelling
Maar natuurlijk ben je ook van de partij tijdens
de braderie en het feest in de tent op
Koningsdag.

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.

De bollenvelden zijn in de april/mei altijd favoriet
om te bezoeken. En dat snappen we: Nederland en
tulpen…dat moet je een keer gezien hebben.

Mooie actie van 2 buddy’s:
Pannenkoeken bakken op het AZC
voor de kinderen. Heel wat kinderen
werden getrakteerd op een lekkere
pannenkoek.

Mooie actie van bewoners van het AZC
Keyvan en Zohre, Iraanse bewoners van het AZC en buddy’s van Buddy Project-3 willen graag wat terug
doen. Zohre is gaan schilderen en verkoopt haar schilderijen. De ‘winst’ gaat naar Tree of Life en het
Buddy Project Hardenberg. Op de braderie van de Koningsdag verkochten zij hun schilderijen. Heeft u
hen ontmoet? Zohre schildert ook op verzoek.
Interesse? Stuur ons een e-mail bericht en we helpen je verder.

Mei 2019 Nummer 05 ●Volg ons ook via Facebook en Instagram: Buddy Project Hardenberg

Helpende handen
Buddy’s helpen ook mee als jouw
buddy een woning krijgt toegewezen.
Een helpende hand wordt dan zeer
gewaardeerd. De maaltijd die volgde
viel ook goed in de smaak. Zo help je
elkaar verder.

Puzzeltocht
Met een grote groep buddy’s hebben we een hele gezellige puzzeltocht gehouden in het centrum van
Hardenberg om het centrum beter te leren kennen. Tevens was het een mooie taaloefening voor de
nieuwe “Hardenbergers’ omdat de puzzeltocht in het Nederlands was.

Deze buddy’s werden verrast met een
prachtige taart omdat ze 17 jaar
waren getrouwd.
Als je een buddy wordt bouw je al
heel snel een relatie op met de ander.
Dan gebeuren er mooie dingen. In
deze nieuwsbrief zag je daar wat
voorbeelden van.

Bezoek onze informatieavond over het nieuwe buddyproject.
18 juni om 20.00 uur
Sjaloomkerk, Hessenweg 57 in Heemse
Van harte welkom!
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