Nieuwsbrief
Buddy Project Hardenberg
Farid kan weer voetballen!
Eén persoon kan de link zijn naar onze
samenleving en kan daarmee heel
waardevol zijn in de ontdekkingstocht naar
een nieuw bestaan.

voetbalteam van Iran onder de 21 jaar. Om
een lang verhaal kort te maken: Jan legde
contact met het bestuur van HHC, die direct
geïnteresseerd was. Eerst voetbalschoenen
halen, want die heb je dan wel nodig!

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 de afgelopen maand kwam Jan van de
Giessen via het Buddy Project Hardenberg in
contact met een bewoner van het AZC:
Farid. Farid komt uit Iran en speelde daar
als middenvelder in het nationale

En daarna via de beloften van HHC
meetrainen met HHC-3. Farid vertelde ons
dat hij voor het eerst in twee jaar zich weer
gelukkig voelde! Veel succes Farid!

Prachtige interactieve en muzikale
avond.
Deze avond werd voor het Buddy Project
Hardenberg georganiseerd door Klaasjan en Rico
Pullen namens de muziekvereniging De
Eendracht/Excelsior.
Hele diverse avond met luisteren naar muziek,
oefenen met ritmes, diverse slaginstrumenten
uitproberen en in gezamenlijkheid muziek
voorzien van slagwerk. Fantastische avond!

Ook hebben we wat
videobeelden van het
uitproberen van het aanwezige
slagwerk:
https://youtu.be/kTF8Y3R3EQU
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Hoge waardering van buddy’s en buddy zoekenden voor het eerste project!

FaridOpnamen
kan weer
voetballen!
RTV
Oost.

Woensdag 21 februari kwam RTV Oost om
een rapportage te maken over het Buddy
Project Hardenberg. Omdat ze tijdens de
afsluiting van ons eerste project kwamen
konden ze mooie recente beelden weergeven
in hun verslag.
Bekijk hier het fragment van RTV Oost:
https://www.rtvoost.nl/pl.aspx?nid=286669

Feestelijke afsluiting van het eerste Buddy Project.
De afsluitende maaltijd was echt een groot succes. Alle buddy’s hadden een
recept klaargemaakt vanuit hun eigen thuisland. Er was keuze genoeg:
Heerlijke gerechten uit Syrië, Afghanistan, Iran, Eritrea, teveel om op te
noemen. Het werd een buitengewone gezellige avond en wat goed om te
merken dat alle contacten gewoon blijven! Dank aan al deze buddy’s die
iedere week met hun buddyzoekende activiteiten ondernamen. “Heb veel
geleerd van hun doorzettingsvermogen”, “Waardevol om “anderen” op zo’n
makkelijke manier te helpen” of “Wij zijn vrienden voor het leven!”
Wil jij ook wat voor een ander betekenen? Stuur even een reactie naar:
buddyprojecthardenberg@gmail.com

In de afgelopen periode mocht Aly in overleg
met zijn buddy, veel betekenen voor één van
de bewoners van het AZC met langdurige
kiespijn. Zijn reactie na afloop: ”Je bent dan
wel niet mijn moeder, maar het voelt wel zo!”

@ Fotografie Mirjam
de Vries.
Mirjam is de vaste fotograaf
van ons project.

Ondertussen zijn we allemaal al weer druk
in de weer voor het tweede project dat op
vrijdag 16 maart zal beginnen. Meer
hierover in de nieuwsbrief van Maart.
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