Helpende hand

Puzzeltocht

Integratie vormgeven: buddy’s kom je overal tegen.
Iedere week zijn de buddy’s bezig met integratie
waardoor de integratie wordt bevorderd.

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.

Gert vertelde zijn buddy over de eerste bewoners
langs de Vecht bij de Distelbelt in Mariënberg,
maar ook een bezoek aan de Lemelerberg ontbrak
niet.

Midgetgolven op een mooie dag met je buddy’s.

Wandelen bij de Zwiesse.

Een paar maanden geleden hadden
we een oproepje geplaatst: gezocht
een leraar Engels om les te geven op
niveau. Binnen 24 uur ontvingen we
een reactie van iemand die met
beide mannen wilde kennismaken en
wilde onderzoeken of ze iets voor
hen kon betekenen. Vele Engelse
lessen volgden. In de afgelopen week
kregen beide mannen te horen dat ze
geslaagd waren voor de Engelse
toelatingstest aan de UT van Twente.
Van harte gefeliciteerd mannen!!!
Veel dank aan deze vrijwilligster die
hun Engelse taalniveau heeft
opgepoetst. COMPLIMENTEN!

Samen met je buddy’s afspreken en genieten bij de
luchtballonnen in Hardenberg. Veel buddy’s blijven
met elkaar afspreken waardoor integratie steeds
meer inhoud krijgt. Wij zijn blij met al die
activiteiten die de buddy’s organiseren!!

Buddy’s helpen De Regenboog

Informatieavond

Een aantal buddy’s hebben geholpen bij het project Ondanks de warmte van de dag was er een goede
‘Eet smakelijk’ op De Regenboog, waarbij ze hielpen opkomst tijdens onze informatieavond. Wij hopen
met een kookworkshop.
voor de zomervakantie voldoende opgave van
Nederlandse buddy’s te krijgen, zodat we weer
veel buddykoppels kunnen vormen. Heb jij de
informatie avond gemist en wil je toch de
informatie van ons ontvangen, stuur ons dan een
berichtje via buddyprojecthardenberg@gmail.nl
of meld je direct aan:
https://buddyprojecthardenberg.nl/aanmelden/
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Sponsoren

Hardenbergse wandelvierdaagse 2019

Karl Muuse van Mentiz B.V. was ook
dit jaar weer betrokken bij de
wandelvierdaagse. Dankzij hem
konden we weer nieuwe shirts
aanschaffen en meedoen met de
vierdaagse. Graag willen we hem
hiervoor heel hartelijk bedanken!!!

Met een grote groep buddy’s hebben we meegedaan aan de Hardenbergse wandel vierdaagse.
Meedoen is belangrijker dan de afstand die we afleggen. Vandaar dat we meedoen met het lopen van
de 5 km. Sommige vluchtelingen zeiden tegen ons: ‘Wij hebben tijdens onze vlucht 700 km gelopen…
wij vinden dat ver genoeg!’ 5 km is dus de afstand. En het werd weer een feestje!

Ook bloemist De Lelie
uit Bergentheim willen we heel
hartelijk bedanken voor het
beschikbaar stellen voor bloemen
voor alle buddy’s die meeliepen!!
Doordat we met een grote groep meededen vielen we wel op. Integratie betekent dus ook: meedoen
met de gewone dingen in en rondom Hardenberg.

Ook werden we verrast door
Annemieke, medewerker van het
COA, die namens het COA de buddy’s
een mooie bloem aanbood.
Allemaal heel hartelijk dank!!!
Buddys doen hele gewone dingen met
elkaar zoals lokale georganiseerde
activiteiten bezoeken als de classic TT
in Anerveen. Integratie in onze
gemeente Hardenberg #gewoondoen.

Wij zoeken voor het 5de project nog:
10-15 Nederlandse buddy’s.
Geef je nu op voor het 5de project via: https://buddyprojecthardenberg.nl/aanmelden/
Dit project begint op 27 september.
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