Avondvierdaagse

Wat een blijdschap tijdens de start van het project!
De Uythof in Mariënberg is gastheer van het 5de
Project. Gemeenteleden van de kerk hebben voor
eten gezorgd en de ruimte in de kerk ziet er heel
gezellig uit! Een mooie omgeving voor onze start.

Doelstelling:
Het sociale isolement van
vluchtelingen en statushouders
doorbreken en integratie bevorderen.
De betrokkenheid van Hardenbergse
inwoners bij de opvang van
vluchtelingen en statushouders
vergroten.

Het 5de Project is begonnen. Het blijft ons als
coördinatoren verbazen wat er gebeurt als we
twee wild vreemde mensen aan elkaar koppelen
op een startavond. Uiteraard niet willekeurig,
We zijn heel blij met hun hulp en hopen dat voor
maar zo goed mogelijk bij elkaar gezocht, maar
toch … het blijven twee wildvreemde mensen voor het 6de project er zich weer een kerk zich aanbiedt
elkaar. Mensen die bij de koppeling elkaar diep in om ons te helpen.
de ogen kijken, elkaar verkennen, elkaar verrassen
met een kleinigheid wat ze hebben meegenomen
en tegen elkaar zeggen: “Jij bent dus mijn
Nederlandse buddy, mijn Nederlandse familie!”
Vrijdagavond 27 september is het dan eindelijk
zover. Alle voorbereidingen zijn achter de rug.
Alles is klaar om een groep van 83 mensen aan
elkaar voor te stellen. Een prachtige avond.

We vormen een verbinding in hun
zoektocht naar werk.

Iedereen wordt van harte welkom
geheten. Gelukkig hielpen een paar
bewoners met de vertaling in Farsi en
het Arabisch.

De eerste gesprekken met elkaar
verlopen in een gezellige sfeer.
Mohsen zorgde voor Iraanse muziek
en direct werd het een feestje!
Bedankt Mohsen!
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Korte berichten
Het Buddy Project Hardenberg is door de Rabo Club
Support uitgeroepen tot

de Meest Verbindende Campagne van 2019.

Graag bedanken we alle mensen die mee hebben gewerkt
aan onze video fimpjes en alle mensen die op ons hebben
gestemd met de Rabobank Club Support Actie.

Feestelijke 2 Cultuuravond
de

Hoe bijzonder is het als je weet dat Somalische vrouwen een originele Somalische
dans durven te tonen terwijl ze nog maar drie weken in Nederland verblijven? Hoe
bijzonder is het als je weet dat Somalische vrouwen van nature vrij teruggetrokken
zijn als het gaat om nieuwe contacten te maken in een nieuw land? In het 5 de Buddy
Project Hardenberg worden dit soort niet zichtbare grenzen doorbroken en genieten
bewoners van het AZC met volle teugen van deze 2de georganiseerde cultuuravond.

Zo’n honderd mensen waren dinsdagavond 8 oktober bij elkaar in de Smidse om met
elkaar dit integratiefeest te vieren. Te vieren, want iedereen had zo zijn eigen bijdrage
aan deze avond geleverd. En een groot feest, dat werd het. Tijdens deze cultuuravond
was er Nederlandse inbreng en inbreng van bewoners uit de diverse landen. Allereerst
genoten we van de volksdansgroep ‘De Wiekslag’ met een parendans “Goa weg ie-je”
die vroeger in het Oosten van Nederland plaatsvond en die daarna met veel AZC-ers
vrolijk gedanst werd en voor de nodige hilariteit zorgde. Er waren diverse presentaties
over verschillende landen waaronder Jordanië, Jemen en Sudan met onder andere
prachtige traditionele kledij. Dat alles onder het genot van een diversiteit aan eten uit
Turkije, Palestina, Iran en Nederland.

Kookproject Saxenburgh Groep
Op dit moment zijn we druk met de voorbereidingen voor
een kookproject dat eind oktober zal plaatsvinden. We
zijn in overleg met Talitha Breukelman van het
Wijksteunpunt voor het klaarmaken van twee gerechten
uit Iran en Palestina. Buddy’s zullen de gerechten
bereiden o.l.v. de chef kok. Mooie samenwerking en
integratieactiviteit om samen met ouderen te eten en het
gesprek aan te gaan. #buddyprojecthardenberg
#integratie in de gemeente #Hardenberg
#gewoonevendoen.
#

-Uitleg over kledij die je draagt bij een
Bruiloft in Sudan -

- een gezamenlijke dans -

Ook werden er veel hilarische foto’s gemaakt met een diversiteit aan attributen
waardoor het contact erg vermakelijk met elkaar verliep. Muziek werd gemaakt door
twee buddy’s op piano en buzuk, een snaarinstrument. Zij speelden samen ons
volkslied en diverse andere liederen. Daarbij werd uit volle borst meegezongen en
gedanst. Bijzonder om te zien hoe deze twee buddy’s met elkaar muziek maken,
terwijl het 5de Buddy Project Hardenberg nog maar pas is gestart. In ons project
maken we een koppeling tussen betrokken inwoners uit de gemeente Hardenberg en
bewoners van het AZC. We helpen ze met de integratie in onze lokale samenleving van
de gemeente Hardenberg. De Integratie heeft deze avond weer een enorme boost
gekregen. Een buitengewone mooie avond. Het 5 de Buddy Project duurt nog tot en
met januari.

Onderzoek door studenten van de SPH
Twee studenten van de SPH opleiding gaan onderzoek doen
naar een deel van de organisatie van ons project. We zijn
heel blij dat ze dit willen doen. Elk project evalueren we om
juist ons handelen verder te kunnen aanscherpen.
We hopen met de uitkomsten van dit onderzoek ons werk
nog beter en efficiënter te kunnen uitvoeren. Veel succes in
de komende periode van onderzoek.
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