
      

Picknicken op Erve Roatmink! 
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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.  
 
We vormen waar mogelijk een 
verbinding in hun zoektocht naar werk.   
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Vlak voor de zomervakantie hadden we een eerste 
opstapactiviteit na een periode van gedwongen 
stilstand door Corona. Wat een gezelligheid 
tijdens de picknick van de puzzelrit door ons 
mooie Vechtdal. Ruim twee uur gebruikte de 
buddy’s om samen bij te praten en te genieten 
van al het lekkere eten dat ze hadden 
meegenomen. Peter Nieuwenhuis zorgde voor 
bijpassende muziek waardoor de entourage super 
gezellig was. Bedankt daarvoor! Ook de familie 
Buit willen we hartelijke danken voor hun 
getoonde gastvrijheid!  
 
 

 
 
 

 

  

          CORONA EFFECT 
Veel inwoners van onze gemeente zijn 
voorzichtig geworden vanwege 
Corona. Ons project volgt de RIVM 
maatregelen en we merken dat de 
aanmeldingen om als buddy op te 
treden teruglopen. We hopen voor 
het volgende project weer voldoende 
aanmeldingen binnen te krijgen. 
                                             

 

WIJ DOEN 
WEER MEE! 

STEM OP ONS!  
Wij doen weer mee aan de Rabobank 

Clubsupport van 5 tot en met 25 
oktober 2020. Je krijgt als lid van deze 

bank een unieke stemcode 
thuisgestuurd. Daarmee kun jij je stem 

uitbrengen. We willen je vragen om 
ons opnieuw te steunen zodat wij 
door kunnen gaan met dit werk. 

 STEM OP ONS. 

Mooie samenwerking met vele partners waarmee we samenwerken en 
de Gemeente Hardenberg (initiator) waar ook het Buddy Project 
Hardenberg in participeert om deze groep statushouders te helpen 
integreren, te participeren in onze lokale samenleving richting 
uiteindelijk arbeid. Ook wij hebben een presentatie voor deze doelgroep 
mogen verzorgen om te kijken of deze vorm van integratie een 
passende is. Ze reageerden heel enthousiast. Helaas kunnen we nu niet 
aan deze vraag volledig voldoen omdat we meer buddy’s nodig 
hebben hiervoor. Wil jij helpen? Neem contact met ons op.     

 

Gemeente Hardenberg initieert plan om 
vrouwelijke statushouders te helpen. 

Hoe blij kun je zijn als je tijdens onze 
gezamenlijke activiteit te horen krijgt dat jij 

 je status hebt gekregen?  
VAN HARTE GEFELICITEERD! 

https://www.youtube.com/watch?v=PFcN8IlIjIk&fbclid=IwAR0hsNBzZCkh2TAcYhMCCspmIjItaB27njhsqeKYasXoybBY1kxR2nBHEwM
https://youtu.be/Ii-6BxON_hg
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      HOE GAAT HET MET DE FAMILIE  
                    VAN JACOB?      
 Eind augustus ben ik (Jan van de Giessen) afgereisd 
 naar Lesbos. Eindelijk kon ik hun bijna na 1 jaar  
 weer ontmoeten. Natuurlijk spannend en hoe zal het   
 daadwerkelijk met hun gaan. Een hartelijk ontvangst  
 en mijn eerste indruk was heel positief. Een erg 
 gezellig moment wat gaande weg weer op een niveau  
 was van “ik ben op Lesbos”.   Feiten en vaak ook   
 negatieve gebeurtenissen van het afgelopen   
 jaar  hebben wij uitgebreid besproken. Het leven van   
 een vluchteling op Lesbos is zwaar en uitzichtloos. 
 Met de familie gaat het fysiek redelijk maar mentaal  
 merk je wel dat er spanningen zijn. Zo hebben Jacob en  
 zijn broer afgelopen december hun interview gehad       
 maar nog steeds geen uitslag. De ouders hebben nog   
 steeds geen interview gehad en dat kon wel eens 2025  
 worden volgens hun advocaat. Om moedeloos van te  
 worden. Ook over vader zijn er zorgen. Hij heeft  
 suikerziekte waar hij medicijnen voor moet slikken.  
 Helaas lukt het niet of nauwelijks om deze medicijnen  
 te bemachtigen. De kamparts kan niet meer dan hem  
 paracetamol  geven wat absoluut geen nut heeft voor  
 deze ziekte. Als er niet snel iets gebeurt zal hij op  
 termijn blind worden. Met opgezwollen benen is het  
 enigste goede advies die hij kreeg van de kamparts;  
 loop minimaal 2 uur per dag.  Moeder is erg opgeknapt  
 en heeft veel meer energie zowel fysiek als ook  
 mentaal.  

 
 Heel fijn om te zien is, dat heel de familie 7  
 dagen per week zo’n 12 per dag keihard werkt bij een  
 Spaanse NGO Zaporeak.  Deze organisatie maakt per  
 dag ongeveer voor 2.000 mensen een warme maaltijd.  
 Vooral voor ouderen, invaliden en gezinnen met veel  
 kinderen die moeite hebben om 3 tot 4 uur te wachten  
 in de foodline. Via de kamparts kan er een verzoek  
 worden ingediend om hier van gebruikt te maken.  Zo  
 zie je maar wat een effect het heeft dat je 1 gezin helpt  
 en nu zich maximaal inzetten voor de vluchtelingen.   
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Avondvierdaagse                                     GEZAMENLIJKE ACTIVITEIT MET PAARDEN                                                   

 

 

 

 

.  
                      

                          Een mooie gezamenlijke activiteit met het Buddy Project Hardenberg 6.           
                             Een activiteit met interactie tussen mens en dier. We waren te gast bij        
                               de Paardenmanege aan de Hoogenweg. Een plek waar we volop de  
                               ruimte hadden, een plek met goede natuurlijke ventilatie en dus 
                               buitengewoon geschikt voor ons. Het valt nog niet mee om met 
                               een paard een route te lopen die jij wilt. Of, durf je het aan 
                              om een rondje te rijden met het paard? Nadat we gegeten 
                           hadden, bijgepraat waren, instructie hadden ontvangen,  
                           gingen we aan de slag. Deels met wat oud-  
                              Hollandse spelletjes, deels met de  
                                paarden. Het was een  
                                   supermooie avond! 
 

Wordt vervolgd in Oktober 


