Avondvierdaagse

Een buddy vertelt

Doelstelling:

In de afgelopen week hebben we veel leuke
activiteiten met onze buddy gedaan. Om te
beginnen sport ze vaak samen met mij bij de
sportschool. Erg gezellig om samen te doen en
voor ons beiden een stimulans. Verder heeft
onze buddy al twee keer bij ons gegeten, wat
erg gezellig is, inclusief een muziekvoorstelling
van onze dochter en kwartetten (Nederlands
maan-roos-vis kwartet, dus ook goed voor het
Nederlands) met onze andere dochter. Vandaag
is ze ook komen kijken bij de korfbal
kampioenswedstrijd van onze zoon. Hij heeft
met zijn team gewonnen, dus het was feest!
Om het te vieren zijn we lekker in de stad gaan
lunchen.

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 een verbinding in hun
zoektocht naar werk.

Denk eens na over het volgende
Word jij enthousiast bij het zien van dit soort foto´s
Wil jij ook wel eens 4 maanden met een bewoner
van het AZC of een statushouder optrekken. Wil jij
ook wel een periode wat voor een ander
betekenen? Dat kan!! Stuur een berichtje naar
buddyprojecthardenberg@gmail.com en wij helpen
je verder met je aanmelding. Het 4de Buddy Project
Hardenberg start in februari/maart 2019.

Nieuwe koppels
Na de startavond hebben we nog een aantal
koppelingen tot stand kunnen brengen.

Ook zij gaan 4 maanden op pad met elkaar.
Heel veel plezier samen. Dit zijn onze jongste
buddy’s: jong geleerd, oud gedaan!!

Maatwerk. Buddy’s stemmen hun
activiteiten gezamenlijk af. Deze
buddy’s hebben lekker een rondje
gewandeld om de Oldemeijer en
hebben nu samen, in het zonnetje(!)
een goed gesprek van hart tot hart.
Anderen gaan liever een eindje fietsen
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Samenwerking
Dinsdagavond 9 oktober waren we te gast bij
“De Smidse” in Heemse voor een gezamenlijke activiteit.

Spelletjesavond
Deze gezamenlijke activiteit zou je kunnen samenvatten als: Super gezellig,
samenbindend en ontspannen. Wat een energie komt er vrij tijdens bijvoorbeeld:
touwtrekken, koekhappen en een stoelendans.De foto’s geven een indruk hiervan. Let
op de expressie op de gezichten van de deelnemers. Wat gaaf!

Anneke, Ria, Fariba en Anno waren vooraf druk geweest
met de organisatie van de avond en het bereiden van de
lekkere en gezonde hapjes. Die vielen zeer in de smaak!
Hartelijk dank daarvoor!!

Elke maand organiseren we een intervisieavond voor de
Nederlandse buddy’s. We begeleiden hen in het proces
van het buddyschap. In dit 3de Buddy Project Hardenberg
zijn we te gast bij de Baptistengemeente Hardenberg.
Heel hartelijk dank daarvoor! De Baptistengemeente
Ook de jongeren hebben elkaar gevonden deze avond. Er was tijd en ruimte voor
maakt gebruik van de ruimten van het Greijdanus
gesprekken met elkaar tijdens het spelen van een spel.
College Hardenberg.
@Fotografie Mirjam de Vries.

Media
Vol passie het Buddy Project Hardenberg en het
Fietsenproject van onze werkgroep aan het promoten
tijdens een uur uitzending van Omroep NOOS met
presentator Wim Hulsebosch.

Nieuwe koppels
Deze Nederlandse buddy werd verrast
met een bloemetje bij de koppeling.

Dat viel in goede aarde. Veel succes en
plezier samen!
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