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Zeynab wil contact maken, lezen, dansen - Interview door Niels Smulders 

Voorzichtig geeft ze een hand. Verlegen, 
klein van postuur, dikke bos donker haar, 
vriendelijke ogen in een vriendelijk 
gezicht. Zeynab Babayeva is 28 en 
afkomstig uit Azerbeidzjan. Sinds 8 
maanden in Nederland, gevlucht voor een 
leven waarover ze liever niet praat. Via 
Ter Apel en Budel nu in het AZC in 
Hardenberg, in afwachting van haar 
asielprocedure. Haar kamer deelt ze met 
anderen, maar liever ontvlucht ze de 
ruimte die haar te vaak confronteert met 
gedachten aan geliefden die ze moest 
achterlaten in haar vaderland. Het Buddy 
Project van het Diaconaal Platform 
Hardenberg kwam voor haar op het 
goede moment.   
Voor het lezen van het hele artikel: 
kopieer de link in uw browser.  
http://www.detoren.net/artikelen/Nieuw
s/Zeynab_wil_contact_maken__lezen__d
ansen_155331/8/1#.Wjpe  0DfvKUk 

Niels Smulders is redacteur en ervaren 
tekstschrijver en is beschikbaar. Ben jij opzoek 
naar een ervaren tekstschrijver?  
Benader Niels eens voor een klus!  
E-mailadres: chjsmulders@gmail.com  
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Buddy Project Hardenberg 
 

 

 

 

 

 

De tweede nieuwsbrief ligt voor u met veel 
nieuws over het Buddy Project 
Hardenberg.  

Er is veel gebeurd in deze twee maanden, 
we hebben heel veel plezier samen en veel 
goede gesprekken. Buddy’s helpen we met 
de Nederlandse taal en brengen hen in 
contact met typische Nederlandse 
waarden, normen en activiteiten van onze 
Nederlandse samenleving.  

 

 

In verbinding met het 
vrijwilligerswerk project: 
Aan de Slag.                   
Renate Beverdam coördineert dit 
project via De Stuw. Renate zal de 
buddy’s informeren over het 
project ‘Aan de Slag’. Onze 
buddy’s proberen de link te 
leggen met hun buddy om ze te 
introduceren bij ´Aan de Slag.` 
Het zijn mooie kansen en 
uitdagingen om vrijwilligerswerk 
te doen tijdens hun verblijf op het 
AZC. 

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.  
 

Tweet van de week 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

In verbinding met de muziekvereniging  
De Eendracht / Excelsior. 
Rico Pullen en Klaas Jan Pullen, twee 
enthousiaste muzikanten van genoemde 
muziekvereniging, hebben hun hulp aangeboden 
om voor het Buddy Project Hardenberg een 
interactieve muzikale avond te organiseren. 
Wij zijn hier erg blij mee en kijken uit naar deze 
gezamenlijke activiteit. Foto’s zullen t.z.t. wel 
verschijnen. 

Winnaar Publieksprijs 
 2017 Kerk in Actie  
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Wie zijn de coördinatoren van het Buddy Project? 

 
v.l.n.r. Aly Rensink, Ayold Buit en Jan van de Giessen. 
 
 
 
 

Deze nieuwsbrief geeft informatie over de voortgang van het Buddy Project 
Hardenberg.  Wil je ook de nieuwsbrief digitaal ontvangen? Geef het aan ons 
door!!! Contactadres:  buddyprojecthardenberg@gmail.com 

Nieuwe aanmeldingen voor 
Buddy’s 

Ben jij enthousiast geworden n.a.v. deze nieuwsbrief 
of door de verhalen die je wellicht hoorde over het 

Buddy Project Hardenberg? 
Wil jij ook als buddy aan de slag met een bewoner 

van het AZC of een statushouder? 
Geef je dan nu al vast op! 

Klik op onderstaande link en vul alle gevraagde 
items in en klik op verzenden. 

 
http://dphardenberg.nl/index.php?page=aanmeldin

gsformulier 
 

Je ontvangt direct van ons een bevestiging dat je 
aanmelding goed is binnengekomen. 

 

Vanwege de regen besluiten we die middag 
daar ook te blijven. We doen spelletjes, 
laten foto´s zien op onze mobiel van onze 
familieleden en hebben het gewoon goed 
en gezellig met elkaar. 
 
Petje af voor de flexibiliteit en inzet van het 
buddy projectteam, die er ook alle drie zijn 
en ons zo weer een handje verder helpen in 
het ontmoeten van elkaar. Want uiteindelijk 
gaat het daar toch om, elkaar van dichtbij 
en ver weg ontmoeten.  
We eten nog gezellig een frietje samen…. en 
wat blijkt het woord: lekker, is zo moeilijk 
nog niet. Daarna maken we een groepsfoto 
en breng ik mijn maatje terug naar het AZC. 
 
´s Nachts als ik in mijn warme bedje lig 
overdenk ik het allemaal nog eens en 
buitelen de gedachten soms over me heen. 
Het praten met elkaar en de vragen die je 
elkaar stelt, zijn nog heel gebrekkig. Maar ik 
merk dat ik steeds nieuwsgieriger naar haar 
word en ook…. Wat ben ik rijk gezegend… 
was het niet te confronterend voor haar om 
mijn gezin zo gelukkig op de foto te zien? 
Ik hoef niet alles te weten…ik weet dat 
achter haar lach ook verdriet schuilt en wat 
fijn dat we samen van de middag mochten 
genieten.  
´s Avonds over de WhatsApp vraagt ze; wil 
je het buddy project bedanken voor deze 
fijne middag? Zeker wil ik dat…bij deze. 
 
Tekst: Deelnemer van het Buddy Project  
 

Als buddy´s zouden we ons verzamelen bij 
het AZC om daarna op de fiets richting de 
Boshoek te vertrekken. 
Mijn  maatje is niet al te groot dus had ik 
de fiets van mijn dochter mee genomen. 
Nadat ik beide fietsen van de auto had 
gehaald zag ik haar al aan komen, Met een 
prachtige warme roze muts voor de kou en 
de regen en een stralende lach. We 
begroeten elkaar en ze trekt haar muts af 
om haar prachtige nieuw gekapte haar te 
laten zien. Zo leuk om elkaar weer te 
ontmoeten!! 
 
Als iedereen er is en we op de fiets willen 
stappen…je raad het al … laat ons 
kikkerlandje zich van haar beste kant zien, 
harde wind en regen…pff, dat hebben wij 
weer!!!  Niet getreurd, opstappen maar… 
jaha heeeel even dan, want voor ik het 
weet ligt mijn maatje op de grond. Nog 
steeds lachend….dat dan weer wel.  
Het zadel van de fiets blijkt als nog veel te 
hoog te zijn voor haar. We stuntelen en 
proberen nog wat maar fietsen blijkt hier 
dan toch ook veel Hollandser dan ik dacht. 
Terwijl de groep inmiddels vast  zachtjes 
door fietst, peuteren wij onze fietsen weer 
op de auto en gaan rijdend naar de 
boshoek. En geloof me… dat is helemaal 
niet zo erg als het zo regent. 
 
Als we in aankomen in een leuke ruimte 
aldaar staat de koffie voor ons klaar. 

De tweede 
gezamenlijke activiteit 

van het buddy project is 
al weer voorbij. En 

hoewel ik er opnieuw 
met plezier op terug 

kijk verliep dat iets 
ander dan geplant.

Fietstocht? Niet voor mijn 
maatje en mij. 



December 2017 ●  nummer 2 ● Volg ons ook via Facebook: Buddy Project Hardenberg

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

 
AD&M Administratie en 

Belastingadvies   

 
Notarissen met oog voor detail 

  

 
 

 

 
 

 

  

  Fotograaf Mirjam de Vries 

 

 

 

 
 

Sjaloomkerk 
Hessenwegkerk 
Kandelaarkerk 
’t Morgenlicht 

En vele vrijwilligers!!! 
 

 
Staat de volgende 
keer hier uw logo? 

 

Graag willen we jullie hartelijk bedanken voor de goede samenwerking.  

We wensen jullie goede Feestdagen en een gezond 2018! 


