Nieuwsbrief
Buddy Project Hardenberg
OPA schenkt gift van € 500

Een mooie start van deze
nieuwsbrief. We werden
verblijd met een gift van
OPA. OPA staat voor Oud
Papier Actie. Iedere vrijdag
kunt u oud papier
inleveren bij de
Hessenwegkerk, PKN
Heemse Hardenberg. Van
de opbrengst steunen ze
goede doelen. We willen
OPA heel hartelijk
bedanken voor hun gift.

OPA Heemse schenkt ook gift van
€ 500
Ook Van OPA Heemse ontvingen we een gift voor ons werk. We zijn
enorm blij met de steun die we krijgen voor ons project. Heel hartelijk
dank daarvoor!

Mirjam de
Vries legt alles

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.

Berichten op sociale media
door de leden van de Christen
Unie.

Christen Unie vindt Buddy Project waardevol
De fractie van de ChristenUnie heeft vrijdag
16 maart een werkbezoek gebracht aan het
Buddy Project Hardenberg van het
Diaconaal Platform.
Na het succes van het eerste Buddy Project
is nu het 2e project gestart, waarbij 22
koppels zijn gevormd van inwoners van de
gemeente Hardenberg met in totaal 58
vluchtelingen of statushouders. Dit
gebeurde tijdens een bijeenkomst in de
Sjaloomkerk. De doelstelling van het Buddy
Project is het sociale isolement van
statushouders en vluchtelingen doorbreken
en integratie bevorderen. De ChristenUnie
onderschrijft deze doelstelling van harte en
constateerde met hoeveel enthousiasme en
plezier alle deelnemers dit nieuwe project
ingaan. Een praktijkvoorbeeld van omzien
naar elkaar en het tonen van
betrokkenheid met vluchtelingen.

Fractielid Erik van de Grampel sprak namens
de fractie waardering voor dit project uit en
overhandigde het Waardevol lintje
aan de drie coördinatoren Ayold Buit,
Aly Rensink en Jan v.d. Giessen.

Raadslid Hans Odink in gesprek met een van
de bewoners van het AZC.

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

Maart 2018 ● nummer 3 ● Volg ons ook via Facebook: Buddy Project Hardenberg

Startavond: In 2 uur tijd gebeurt er wat!
De bewoners van het AZC worden met een grote touringbus gebracht naar de
locatie van de startavond: de Sjaloomkerk in Heemse. Wat een service!!
Geweldig. Het lijkt wel een schoolreisje.
Iedereen kijkt ernaar uit. Deze avond krijg je een buddy of ontvang je een
buddyzoekende. Bij binnenkomst observeren de mensen elkaar: zou dat mijn
buddy worden? Dan breekt het moment aan van de matching: mensen stellen
zich aan elkaar voor. Geweldig moment om getuige van te kunnen zijn. Wat
een emotie zie je op de gezichten van de aanwezigen. Dit is echt! Hier krijgt
integratie een enorme boost. Daarna zoek je een plekje en als iedereen een
plekje heeft gevonden is er een moment van stilte voor het eten.

Samen met de live muziek is er
een geweldig ambiance
waarbinnen het contact maken
wordt gestimuleerd.

Na een instructie in het Nederlands, Engels, Arabisch en het Frans beginnen we met keuze uit drie soorten soep, heel veel
soorten heerlijk warm eten en tot slot een toetje. Eten verbindt. De sfeer is ontspannend.
Op de twee bovenstaande foto’s zie je een voorbeeld wat er dus in twee uur gebeurt. De basis is gelegd om samen erop uit te
gaan. “Zaterdag gaan we samen naar de open bedrijven dag in Hardenberg”, zo hoorden we. Als organisatie hopen we dat
deze eerste ontmoeting een enorme stimulans is voor het project. Graag willen we de Sjaloomkerk, de vrijwilligers,
de kokers en Gerwin Uulders hartelijk danken voor hun gastvrije onthaal! Geweldig!

Het Buddy Project Hardenberg denkt ook na op
welke wijze we iets kunnen betekenen voor
statushouders in hun zoektocht naar een werkervaringsplek en mogelijk naar betaald werk.
Hoe mooi zou het voor hen zijn om eindelijk weer
iets in hun leven te kunnen opbouwen!
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