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ZOMERACTIVITEITEN

Het sociale isolement van
vluchtelingen en statushouders
doorbreken en integratie bevorderen.

Deze zomer zijn er weer diverse activiteiten
ondernomen door de diverse buddykoppels.
Een kleine indruk van de diverse foto’s:

De betrokkenheid van inwoners van
de gemeente Hardenberg bij de opvang
van vluchtelingen en statushouders
vergroten.
 We vormen een verbinding in hun
zoektocht naar werk.

Lekker zeilen en een terrasje pakken.

Kanovaren in de Weerribben en poffertjes
eten.

Of gezellig samen wat drinken in de tuin en
aansluitend de maaltijd houden.
Maar ook werden gedurende deze zomerperiode
ook de Nederlandse buddy’s gemist vanwege hun
vakantie. Kortom iedereen is weer blij dat ze de
draad weer kunnen oppakken en nieuwe
activiteiten kunnen plannen. Veel plezier
allemaal.

In voorbereiding op het 3 Buddy Project Hardenberg
de

We hebben een hele onrustige voorbereiding
gehad in aanloop naar de start ven het 3de
project. Diverse omstandigheden zorgden
ervoor dat er buddy’s en buddyzoekenden
wegvielen. Zelfs een paar dagen voor de start
hoorden we nog dat een bewoner van het AZC
op hele korte termijn ging vertrekken omdat
ze een woning kreeg toegewezen waar ze al
heel snel naar toe kon verhuizen. Voor deze
bewoner is dat fantastisch nieuws, maar
organisatorisch maak je dan wat overuren om
toch weer een geschikte buddy te kunnen
vinden.

Onze buddy’s komen uit Syrië, Afghanistan,
Koerdistan, Iran, Armenië, Albanië, Myanmar,
Algerije, Azerbeidzjan, Nigeria, Senegal,

Nieuwe buddy koppels
Gedurende de zomerperiode hadden
we reeds twee koppels gevormd.

Oeganda, Palestina, Georgië en Colombia. Van
harte welkom allemaal.
Ook merken we dat het Buddy Project
Hardenberg steeds bekender wordt in onze
gemeente. We merken dit door de opgave van
buddy’s uit de diverse kernen van de gemeente
Hardenberg. De Nederlandse buddy’s komen uit:
Hardenberg, Bergentheim, Rheezerveen,
Mariënberg, Brucht, Hoogenweg, Oud-Lutten,
Diffelen en Bruchterveld.

We heten alle deelnemers van harte welkom in
het 3de Buddy Project Hardenberg en hopen dat
ze een mooie tijd tegemoet gaan als
buddykoppel.

Koppels proberen we zoveel mogelijk
te vormen op basis van gedeelde
interesses. Daardoor is de kans op een
goede match en een goede periode
van 4 maanden bijna gegarandeerd.
Om die reden kunnen we altijd
aanmeldingen van nieuwe
Nederlandse buddy’s gebruiken.
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Startavond

Samenwerking

Wat een geslaagde startavond! Hoe mooi
om te zien als de nieuwe buddy’s elkaar
begroeten en voor het eerst met elkaar
contact maken. Eén van de bewoners
vertrouwde ons later toe: “Wat hangt er
hier een positieve sfeer!”
Wat een mooie gesprekken werden er
vervolgens gehouden onder het eten,
waarbij veel werd gelachen! Hoe mooi is
het als je een bewoner van het AZC die
alleen Spaans spreekt een Nederlandse
buddy kunt aanbieden die echt vloeiend
Spaans spreekt! Iedereen was onder de
indruk! Communicatie is dan optimaal om
de Nederlandse taal te kunnen leren.
Maar hoe mooi is het ook als jij je
gevoelens kunt delen in je eigen taal.
Want dat is echt heel lastig als je de
Nederlandse taal niet of onvoldoende
beheerst. En nu gesprekken van hart tot
hart kunt voeren. De foto’s laten we
graag de rest van het verhaal vertellen.
Dank voor het grote enthousiasme van
jullie allemaal!

Graag willen we de kerkelijke gemeente van de GKV
Baalder heel hartelijk bedanken voor hun gastvrije
onthaal in het Morgenlicht. We zijn heel blij met de hulp
die zij hebben geboden voor het slagen van deze
startavond.

Bij binnenkomst kreeg een ieder koffie en thee
aangeboden. Er was een hele keukenploeg gevormd die
ons hielp tijdens de hele avond: super!!! Vele leden van
de kerk hebben geholpen om een echte Hollandse
stamppottenbuffet te organiseren! GEWELDIG BEDANKT
ALLEMAAL!! Hierdoor kon de integratie direct beginnen:
kennismaking met de Hollandse keuken en…we eten wat
de pot schaft!
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Jongeren

Graag willen we ook Martin van de Berg en Albert Altena
heel hartelijk bedanken. Onder hun leiding is het allemaal
geregeld. Hartelijk dank ervoor. Ook willen we de pianiste
bedanken die zorgde voor een gezellige sfeer met haar
piano spel.

We zijn ook blij dat
we een aantal
jongeren mogen
welkom heten in ons
3de Buddy Project
Hardenberg.
Jongeren die ook 4
maanden lang met
hun buddy willen
gaan optrekken! We
hopen dat er nog
veel jongeren jullie
voorbeeld gaan
volgen.
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