Nieuwsbrief
Buddy Project Hardenberg
Doelstelling Buddy Project
Hardenberg:
Het sociale isolement van
vluchtelingen en statushouders
doorbreken en integratie
bevorderen.

Geamuseerde
gesprekken tijdens het
matchingsdiner op de
startavond van het
eerste buddy Project.

Informatieavond 3 oktober
Dinsdagavond 3 oktober was er een
informatieavond in het Greijdanus College
in Hardenberg. Een kleine honderd
mensen kwamen hier op af. Er werd naast
informatie over het Buddy Project ook
informatie gegeven door het COA en
Vluchtelingen werk. Geïnteresseerden
kregen een korte tijd om zich aan te
melden voor het eerste Buddy Project.
Vierendertig aanmeldingen mochten we
ondanks de korte reactietermijn

De betrokkenheid van
Hardenbergse inwoners bij de
opvang van vluchtelingen en
statushouders vergroten.

‘Vanavond naar de
verwelkomen. Hartverwarmend was het
enthousiasme voor dit project. Helaas
konden we maar 13 mensen plaatsen
voor het eerste project.

infoavond geweest.
Onder de indruk van
dit perfect opgezette
project!
Heb er vertrouwen in
dat het goed gaat
komen en zal
uitgroeien tot iets
moois.'

Startavond 1 november
Het Buddy Project Hardenberg is 1
november officieel van start gegaan met
in totaal 25 personen.
Het buddyproject waarin vluchtelingen of
statushouders iemand uit de gemeente
Hardenberg kunnen ontmoeten duurt vier
maanden. "Matches zijn gebaseerd op
gemeenschappelijke interesses aan de
hand van een vragenlijst. De hoop is
natuurlijk dat de buddy's ook na het
traject elkaar blijven ontmoeten. Maar
het blijft een tijdelijk project, want
vriendschap valt nu eenmaal niet af te
dwingen".
Matchingsdiner
Tijdens die vier maanden worden
verschillende activiteiten georganiseerd.

"We beginnen met een feestelijk
matchingsdiner, waar de deelnemers een lekker
diner wordt voorgeschoteld en we sluiten af
met een gezellige maaltijd met wereldgerechten die door de buddy's zelf wordt
bereid.” Sociaal contact is een wezenlijk
onderdeel van integratie. Vrienden en
kennissen kunnen je namelijk helpen om
nieuwe gewoontes te leren kennen, en je wat
meer thuis te laten voelen in een nieuw land.
En dat is precies waar ons buddyschap om
draait!" Daarnaast is er iedere maand een
gezamenlijke activiteit in en om Hardenberg,
zoals samen bowlen of een mooie fietstocht
door het Vechtdal. We zijn bezig met ideeën
hoe we dit buddyproject voor heel veel
bewoners van het AZC en statushouders
kunnen aanbieden en financieren.

Het is belangrijk om een goede
context voor hen te creëren,
zodat er èchte integratie kan
plaatsvinden". De start van het
eerste project is in ieder geval
veelbelovend!

November 2017 ● editie 1 ● Volg ons ook via Facebook: Buddy Project Hardenberg

Het verhaal van een buddy

@ Fotografie Mirjam de Vries

Mirjam de Vries is de vaste fotograaf
van ons Buddy Project.

Een spannende avond staat mij te
wachten…het lijkt wel of ik op date ga. Uit
eten met iemand die ik nooit eerder heb
gezien of gesproken. Want de start avond
van het buddyproject start met alle
buddy’s samen. Daar ontmoet iedereen
voor het eerst zijn of haar maatje voor de
komende 4 maanden. Ik word voorgesteld
aan een aardige vrouw van 36 uit Iran. Het
klikt...
Dat voel ik meteen . Zij is nog maar 10
weken in Nederland en kan nog geen
Nederlands en ook bijna geen Engels
spreken. Maar de uitdaging wordt er
alleen maar groter door. Een jongeman die
bij ons aan tafel zit en al 3 jaar in
Nederland is wil helpen vertalen van het
Farshi naar Nederlands en andersom.
Terwijl er een heerlijk kopje kippensoep
voor ons wordt neergezet proberen wij
elkaar alvast een beetje beter te leren
kennen. Ik vraag haar wat ze leuk vind om
te doen… want dat is de bedoeling van dit
project…. samen leuke dingen doen!!
Ze houd van sporten…eh.. ik niet. Maar
gelukkig is dat niet het enige wat ze leuk

vindt. Nederlands leren is een grote wens van
haar. Nou dat zal ook wel moeten, willen we
elkaar een beetje gaan begrijpen. Tussen de
gangen door gaan we alvast aan de slag met
pen en papier. Ik wijs naar mijn neus en schrijf
het op …zij zegt het na en schrijft het in haar
eigen taal op. Sommige woorden maken ons
aan het lachen….en zij laat mij een nummer
op haar telefoon opgezocht, uitspreken.
18.888. Moet je ook eens proberen. Die
achtienduizendachthondertachtentachtig….pf
ff dat val niet mee voor iemand uit Iran.
Stilletjes heb ik bewondering voor haar, want
vluchten van huis en haard, dat doe je niet
voor je lol.
Wat een veerkracht ontmoet ik hier, gezellig
met vreemde mensen eten, de taal willen
leren, leuke dingen willen doen terwijl op de
achtergrond al die onzekerheid is. Familie die
je achterliet, wanneer zie je hen weer? En ga
ik ooit mijn status krijgen en wanneer?
Om dan samen een stukje mee op te mogen
lopen …dat noem ik een eer!!!

Buddy Project wint de
publieksprijs 2017.

Tijdens de landelijke diaconale dag van Kerk in Actie heeft het
Buddy Project Hardenberg op zaterdag 11 november de
publieksprijs gewonnen. Het project is officieel nog maar 11
dagen oud.
Het project was één van de zeven genomineerde projecten van
Kerk in Actie! Zeven van de zesendertig ingeleverde projecten
waren genomineerd. Het Buddy Project kreeg de meeste
stemmen via de internet verkiezing en won daarmee de
publieksprijs 2017. We zijn blij met deze aandacht in de pers.
De zeven projecten die genomineerd waren:
1. Volkstuintjes
Kerken In Zuidland
2. Eetgroep HapSnap
Protestantse Gemeente Montfoort
3. Samen Eten
Pauluskerk Leerdam
4. Muziekmiddag
Tuindorpkerk Utrecht
5. Buddy Project
Buddy Project Hardenberg van
Diaconaal Platform Hardenberg
6. Dorpssoep Leersum
Protestantse Gemeente Leersum
7. Kerk op Wielen
Schone Poort Almere

Ineke Meinen en Tinus Meilink nemen de bloemen in
ontvangst.

Deze nieuwsbrief geeft informatie over de voortgang van het Buddy Project
Hardenberg. Contactadres: buddyprojecthardenberg@gmail.com
Coördinatoren:
Jan van de Giessen
Aly Rensink
Ayold Buit
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