Avondvierdaagse

Een avondje bowlen

Doelstelling:

December hebben we afgesloten met een
gezellige kegelavond. Gewoon lekker kletsen
met elkaar, kegelen, eten en drinken. Kortom
iedereen had een goede tijd met elkaar.

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.
Mooie rapportage in de Stentor.
Shahryar Saatchi ontving op de
kegelavond zijn eerste Nederlandse
certificaat uit handen van zijn buddy,
vriend en instructeur Luc Coenders.

Informatieavond op 29 januari
Dinsdagavond 29 januari houden we weer onze
informatieavond voor het volgende Buddy Project
Hardenberg. We hopen dat veel inwoners uit de
gemeente Hardenberg zullen komen en zich willen
opgeven. De berichten die we gehoord hebben
vanuit het AZC is dat er veel bewoners zich willen
gaan aanmelden. Graag willen wij als coördinatoren
deze mensen helpen om hen een buddy te kunnen
aanbieden. Misschien ben jij dat wel. Laat je
inspireren en informeren en kom naar onze
informatieavond. Adres: Sjaloomkerk, Hessenweg 57
in Heemse. We beginnen om 20.00 uur.
Er staat koffie vooraf voor je klaar.
Totziens op 29 januari.

Interviews met buddyzoekenden
In deze nieuwsbrief staan twee korte interviews met buddyzoekenden.
Allereerst Sarah. We zijn onder de indruk hoe goed zij al Nederlands praat
en hoe zij al een duidelijk beeld voor ogen heeft wat ze wil bereiken in
Nederland.
Daarnaast het verslag van Linda & Mabel over het Buddy Project
Hardenberg. Nog maar kort in Nederland en meedoen aan het Buddy
project. Ontroerend om de impact van ons project te horen van deze twee
deelnemers.
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Kort interview

Afsluiting van het 3 Buddy Project Hardenberg
de

‘Wauw, wat heb jij gekookt? Dat ziet er lekker uit! En wat ruikt het lekker!’ Deze
uitroepen waren veelvuldig te horen op het afscheidsdiner op donderdagavond 17
januari van het derde Buddy Project Hardenberg. De buddy’s hadden de opdracht
gekregen om samen te gaan koken en een recept te maken uit het land van herkomst
van de buddyzoekende. Ruim 70 mensen waren hierbij aanwezig en hadden allemaal
eten meengenomen. Op deze wijze ontstond er een compleet wereldrestaurant met
verschillende soorten eten zoals bijvoorbeeld uit Syrië, Afghanistan, Koerdistan, Iran,
Armenië, Myanmar, Algerije, Palestina, Georgië en Colombia. Teveel eigenlijk om op te
noemen. ‘Een afsluiting en een nieuw begin, want de meeste buddy’s hebben
aangegeven om hun contacten te willen onderhouden in de toekomst.

Kort interview met Sara, een bewoner van het AZC.
Wat betekent het Buddy Project voor je?
It is a symbol of the Netherlands, and it is for us, in
principle, to show us the affection and culture of the
Dutch people
Waarom is het Buddy Project belangrijk voor je?
Because we are alone in this country and no one can help
a Dutch as it moves. Helping to solve this culture.
Because the newcomers can not themselves understand
the culture of the Dutch people. And they need someone
to help them touch the culture of the Netherlands,
prepare the background for their entry into Dutch culture.
Hoe kan een Nederlandse buddy je helpen?
Because we are touching closely how the Dutch people
live, how they love, how they live with calm.
Hoe helpt het je bij integratie in Nederland?
We come from a country that is not happy and safe, but
the Dutch people live happily together, and we can have
security and happiness together.

@Fotografie Mirjam de Vries.

En verder…
Buddy’s gaan gewoon door met
oefenen van de Nederlandse taal…

Of gaan op bezoek bij een andere buddy die
ondertussen een huis heeft gekregen.
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