Buddy Project gaat verder als Stichting
Hardenberg – Bij Notariskantoor Bentum Nijboer Onze dank om dit mogelijk te maken gaat uit
in Hardenberg zijn woensdagmiddag 6 maart de naar Bentum Nijboer Notarissen in
Hardenberg.
statuten ondertekend om officieel bekend te
maken dat het Buddy Project Hardenberg de
komende jaren verder gaat als Stichting Buddy
Project Hardenberg.
De Stichting Buddy Project Hardenberg maakt
een koppeling voor de periode van 4 maanden
tussen betrokken inwoners uit de gemeente
Hardenberg en bewoners van het AZC en
statushouders. Doel is om hen te helpen met de
integratie in onze gemeente. Het project maakte
in het afgelopen jaar een stevige groei door. Het
eerste project begon met 25 deelnemers op 1
november 2017, maar ondertussen kent het
vierde project 122 deelnemers. De Stichting
Buddy Project Hardenberg is opgericht vanuit het
advies van het bestuur van het Diaconale
Platform om de financiën goed te regelen, om
transparant te kunnen werken en de
mogelijkheid om giften te kunnen ontvangen.
Daarvoor is er een bankrekening geopend en
wordt er daarna een ANBI status aangevraagd,
waardoor het mogelijk wordt voor particulieren
Het bestuur bestaat uit vier leden: dhr. Ebele
om hun giften ook van de belasting te kunnen
van Dijk, dhr. Huibert Prins, mevr. Marjan
aftrekken.
Kieft en dhr. Jan Harm Welleweerd

Doelstelling
Het sociale isolement van
vluchtelingen en statushouders
doorbreken en integratie bevorderen.
De betrokkenheid van de inwoners
van de gemeente Hardenberg bij de
opvang van vluchtelingen en
statushouders vergroten.
We vormen een verbinding in hun
zoektocht naar werk.

Veelbelovend…
We kregen na de start veel reacties:
De communicatie gaat met handen,
voeten, Google en mede azc
bewoners. Zo komen we een heel
eind

Het 4 project start met 122 deelnemers!
de

Daar sta je dan als vreemden tegenover elkaar. Nieuwsgierig en oprecht geïnteresseerd in de
ander. Op vrijdagavond 1 maart is het 4de Buddy Project van start gegaan met maar liefst 122
deelnemers. Daarmee is dit project het grootste project qua deelnemers wat van start gaat. Kijk
naar onderstaande foto’s en krijg een indruk van de startavond.

Gelukkig verloopt het buddyproject
volledig wat ik ervan gehoopt had.
Het is geweldig!
Volgens ons loopt het ook heel goed
en het is bijzonder dat het zo geleid
is dat we zoveel voor hen kunnen
betekenen

Bij ons verloopt het buddy project tot
nu toe trouwens hartstikke goed!
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Samenwerking
Graag willen we de GKV de
Levensbron in de Marslanden hartelijk
bedanken voor hun gastvrijheid. Zij
zijn gastheer van dit 4de Buddy
Project.
Er is heel wat werk verzet door heel
veel kerkleden om dit te kunnen
realiseren.

30 liter soep
150 warme maaltijden
toetjes

Het was een buitengewone gezellige avond waarbij veel nieuwe contacten zijn gelegd. Samen bezig zijn
met integratie is daarbij het uitgangspunt. We wensen al onze buddy’s een heel goed project toe.

Presentatie

In Mariënberg mochten we een
presentatie verzorgen over ons
project. Deze bijeenkomst werd goed
bezocht en we kregen vele
enthousiaste reacties.
Wij komen graag een presentatie
geven. Meld je aan via
onze website.
https://buddyprojecthardenberg.nl/pr
esentatie-aanvragen/

Er wordt gekookt voor je…

Bloemschikken

Nadat de eerste contacten zijn gelegd en je
over en weer bij elkaar over de vloer komt, dan
komt het moment dat je samen de maaltijd
deelt met elkaar. Je maakt kennis met andere
gerechten en hebt het gezellig met elkaar. Of je
organiseert wat bloemen waarmee je met een
aantal buddy’s aan het bloemschikken gaat.
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