Nieuwsbrief
Buddy Project Hardenberg
Voorbereidingen voor het 3de Buddy Project
Informatieavond – 19 juni – Sjaloomkerk – 20.00 u.
Terwijl het tweede Buddy Project
Hardenberg nog vol actief is, zijn we
alweer druk bezig met de voorbereidingen
voor het 3de Buddy Project Hardenberg.

Van harte welkom op deze informatieavond.
Mocht u nu nog meer mensen kennen die
graag deze informatieavond willen bijwonen,
maak hen dan attent hierop.

Sjaloomkerk
Hessenweg 57 in Heemse.
Aanvang 20.00 u, koffie vanaf 19.45 uur.
Voor de zomervakantie willen we graag de Er is voldoende parkeergelegenheid voor en
achter het gebouw.
opgave van de Nederlandse buddy’s
binnen hebben zodat we ook in september
Bekijk ook onze promotievideo
kunnen starten.
Dit 3de project willen we gaan starten in
september 2018.

Winnaar Publieksprijs
2017 Kerk in Actie

Doelstelling Buddy Project
Hardenberg:
Het sociale isolement van
vluchtelingen en statushouders
doorbreken en integratie
bevorderen.
De betrokkenheid van
Hardenbergse inwoners bij de
opvang van vluchtelingen en
statushouders vergroten.

Welke activiteiten worden er door onze buddy’s ondernomen?

Farid, de ex-speler van het nationale elftal van Iran onder de 21 jaar, heeft ondertussen zijn plekje gevonden in het 3de elftal van
HHC en traint en speelt wekelijks mee in de competitie. Hij heeft daar zijn plekje helemaal gevonden.

Wat veel gebeurd is elkaar uitnodigen
voor de koffie of voor de maaltijd. Thuis
eten of op de kamer van het AZC gebeurt
met regelmaat. Samen koken en
Gesprekken voeren in het Nederlands, elkaar
genieten van andere smaken en culturen.
daarbij helpen en stimuleren. Maar natuurlijk
gebeurt er meer: Samen naar een
Bij een bezoekje aan Amsterdam
voetbalwedstrijd, zelfs een interlandwedstrijd is
was daar de vraag aan de
bezocht/ zaalvoetbalwedstrijd gaan, een film
Nederlandse buddy gericht: “Waar
bekijken in de bioscoop, samen muziek maken,
zijn dan de tulpen uit Amsterdam?”
wandelen, helpen met de taallessen, op
kraamvisite gaan, in een koor meezingen, inleven (n.a.v. het gelijknamige liedje)
Dit was aanleiding om de tulpen
in de situatie van een ander, kortom het is echt
eens in het echt te bezoeken in de
heel divers wat er gebeurt. Interesse? Kom naar
polder. Toen was het duidelijk!
onze inspiratieavond op 19 juni as in de
Sjaloomkerk, Hessenweg 57 in Heemse.
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Fase van onderzoek tot juli 2018
Woensdagmorgen 23 mei was ik te gast bij het
ontbijt van Zakenmoment te Dedemsvaart
(https://www.zakenmoment.nl tussen 6.45 en 8.30
u. Kennis delen, samenwerken en vertrouwen, dat
is waar Zaken Moment voor staat. Hier genereren
een enthousiaste groep ondernemers omzet voor
elkaar. Mooi om hier een presentatie te kunnen
geven over kansen en mogelijkheden die er zijn om
personeelstekorten op te lossen door
gekwalificeerde statushouders een kans op een
baan te geven.

Na afloop was het heerlijk uitpuffen
op een bekend terras.

Fotopuzzeltocht in het centrum
van Hardenberg

Zaterdag 12 mei was er een gezamenlijke
activiteit met het Buddy Project in het
centrum van Hardenberg. Hiervoor had
Anja Werkman een prachtige
fotopuzzeltocht gemaakt. Deze bevatte
o.a. wetenswaardigheden van het
centrum. Na afloop van de
fotopuzzeltocht reageerden Nederlandse
buddy’s dat ze weer nieuwe dingen
ontdekt hadden van ons centrum. Dat is
tòch leuk om te horen!

Mirjam de
Vries legt
alles vast.
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