Nieuwsbrief
Buddy Project Hardenberg
De eerste nieuwsbrief van 2018 ligt voor u met veel nieuws over het Buddy Project
Hardenberg. We wensen een ieder een heel gezond 2018 toe. In deze nieuwsbrief aandacht
voor diverse aspecten van ons Buddy Project. We zitten in de afronding van het eerste project
en zijn ondertussen ook druk bezig met de voorbereiding van het tweede project.
Daarnaast onderzoeken we de mogelijkheden of
het Buddy Project kan groeien in omvang, zodat
meer mensen uit deze doelgroep ondersteuning
ontvangen tijdens hun integratie proces. We zijn
in contact met organisaties en particulieren om te
onderzoeken hoe we elkaar kunnen versterken.
Heeft u ideeën? Schroom dan niet om contact
met ons op te nemen. E-mailadres:
buddyprojecthardenberg@gmail.com

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.

In verbinding met Talitha Breukelman
van de Saxenburgh Groep.
Samen een mooie bijeenkomst gehad waarin we
na hebben gedacht over allerlei mogelijkheden
om elkaar te kunnen versterken. Out of the box
gedacht en mooie nieuwe ideeën gecreëerd.
We hopen dat we met de start van het nieuwe
Buddy Project in maart dit handen en voeten
kunnen geven. De voorbereidingen hiervoor zijn
reeds gestart.

Prachtig benefiet-concert t.b.v. Reza Ranjazmay
De buddy’s van het Buddy Project
Hardenberg waren uitgenodigd en te gast
op het benefietconcert t.b.v. Reza
Ranjazmay. Genoten van het concert met
een boodschap van hoop. Bekijk hier een
fragment.
https://youtu.be/pcKpGr_2Kmk

Hilariteit tijdens de stoelendans
als onderdeel van de oudHollandse spelletjes tijdens één
van onze gezamenlijke
activiteiten.

te gaan zingen. Kippevelmoment!
Binnenkort hoopt Reza door te breken als
Tenor in Italië.

Emad Rad bezong de liefde voor zijn moeder
en het lied Orchidee.
Prachtig gezongen Emad!!!
https://youtu.be/yMIDjfhxkPw
Aangrijpend moment als Reza het lied
Gratias uit de Messa di Gloria van Puccini
zingt voor de vrouw die hem 16 jaar geleden
hoorde zingen bij het AZC in Radewijk en
hem er toe heeft aangezet en gesteund om

Wil jij ook iets samen met het Buddy Project
Hardenberg ondernemen?
Neem dan contact met ons op via de e-mail:
buddyprojecthardenberg@gmail.com
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Definitie van integratie

Wat is onze visie en missie voor het Buddy Project Hardenberg?

Integratie is iets moois wat inspanning van alle burgers van een
samenleving verlangt opdat zij gezamenlijk ernaar streven om,
ondanks hun verschillende achtergronden, te komen tot een
nieuwe eenheid waarbinnen men zich onderling met de ander,
in dit geval de medeburger, verbonden voelt.
Willen we dit bereiken dan moeten we daar gezamenlijk
naartoe werken. En daar is inspanning en beleid voor nodig.

Fase van onderzoek tot juli 2018
v.l.n.r. Aly Rensink, Ayold Buit en Jan van de Giessen.
Visie:
Integratie moet òòk van ons komen.
(ons = de lokale samenleving van de gemeente Hardenberg)
Missie:
Mijn inzet vormt jouw kans!
(mijn inzet = iedereen vanuit zijn/haar rol/functie ed)

In de periode tot de zomervakantie onderzoeken we de
mogelijkheid om het Buddy Project Hardenberg aan meer
nieuwe Hardenbergers te kunnen aanbieden.
Het eerste project omvat slechts 2% van het totale aantal
bewoners van het AZC en statushouders. We onderzoeken de
mogelijkheid om 20-150 mensen uit de doelgroep te laten
participeren in 2018/2019. Dat is 25% van het totaal. Hiervoor
is geld nodig om dit structureel en professioneel te
organiseren. Wordt vervolgd…

Woensdag 10/1: Te gast bij In Beeld.

Inspirerend netwerkgesprek gevoerd
met Liibaan Mohamed en Fatima
Mohamud over wat zij mogelijk kunnen
betekenen voor onze buddy’s van het
Buddy Project Hardenberg.
Zij kunnen ons helpen om
beginnersfouten te voorkomen in de
omgang met mensen uit andere
culturen. Zij hebben 23 jaar geleden zelf
ook het hele traject van het aanvragen
van asiel en inburgering doorgemaakt
.
Met

Ook met Arie Pouwels hadden we een
verkennend gesprek over een mogelijke
samenwerking met het eetinitiatief waar
het echtpaar Pouwels al 15 jaar mee
bezig is.

In Beeld, gevestigd aan het Wilhelminaplein.
Veel van onze buddy’s komen regelmatig bij
In Beeld voor o.a. het taalcafé. Sommige
buddy´s maakten deze ochtend voor het
eerst kennis met de mogelijkheden van In
Beeld. Op dinsdag-, woensdag- en
vrijdagochtend is er het Taalcafé, hier kun je
verder met het leren van de Nederlandse
taal, onder het genot van een kopje koffie.
Iedereen is welkom bij In Beeld.

20 Februari 20.00 uur
Informatieavond!
De Schakel in Hardenberg.
2de Buddy Project start 6
maart! Komt allen en geef
je snel op als buddy.
@ Fotografie Mirjam de Vries

Mirjam de Vries is de vaste fotograaf
van ons Buddy Project.
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