
          Integratie vormgeven: buddy’s kom je overal tegen. 
 

 

  Een aantal buddy’s hebben geholpen bij het project 
  ‘Eet smakelijk’ op De Regenboog, waarbij ze hielpen 
   met een kookworkshop. 

                

 

   Helpende hand                   Puzzeltocht 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

    

 

   

 

 

 

       
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Buddy’s helpen De Regenboog       Informatieavond   
 

 

 

Midgetgolven op een mooie dag met je buddy’s. 

 

Wandelen bij de Zwiesse. 

 

 

 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.   

Iedere week zijn de buddy’s bezig met integratie 
waardoor de integratie wordt bevorderd. 

 

Gert vertelde zijn buddy over de eerste bewoners 
langs de Vecht bij de Distelbelt in Mariënberg, 
maar ook een bezoek aan de Lemelerberg ontbrak 
niet. 

 

Samen met je buddy’s afspreken en genieten bij de 
luchtballonnen in Hardenberg. Veel buddy’s blijven  
met elkaar afspreken waardoor integratie steeds 
meer inhoud krijgt. Wij zijn blij met al die 
activiteiten die de buddy’s organiseren!! 

Een paar maanden geleden hadden 
we een oproepje geplaatst: gezocht 
een leraar Engels om les te geven op 
niveau. Binnen 24 uur ontvingen we 
een reactie van iemand die met 
beide mannen wilde kennismaken en 
wilde onderzoeken of ze iets voor 
hen kon betekenen. Vele Engelse 
lessen volgden. In de afgelopen week 
kregen beide mannen te horen dat ze 
geslaagd waren voor de Engelse 
toelatingstest aan de UT van Twente. 
Van harte gefeliciteerd mannen!!! 
Veel dank aan deze vrijwilligster die 
hun Engelse taalniveau heeft 
opgepoetst. COMPLIMENTEN!
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Juni 2019 Nummer 06  ●Volg ons ook via Facebook en Instagram: Buddy Project Hardenberg 

Ondanks de warmte van de dag was er een goede 

opkomst tijdens onze informatieavond. Wij hopen 

voor de zomervakantie voldoende opgave van 

Nederlandse buddy’s te krijgen, zodat we weer 

veel buddykoppels kunnen vormen. Heb jij de 

informatie avond gemist en wil je toch de 

informatie van ons ontvangen, stuur ons dan een 

berichtje via buddyprojecthardenberg@gmail.nl 

of meld je direct aan: 

https://buddyprojecthardenberg.nl/aanmelden/ 

 

 

https://buddyprojecthardenberg.nl/aanmelden/?fbclid=IwAR2jfuTdd5-nB37B2nAC7-zivf33JASGGoQq8Se1ml-7DFoMYUBbC0YgOFQ
https://www.facebook.com/buddyprojecthardenberg/photos/pcb.2241161645968889/2241159169302470/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARD6YnUB2pMSGUT2RPGadRPNL0K0AkkAeglTiqzGLhWag3qFHzTWlheLfzIU9jUkdJ-jv5jlvXgFxD6w&__xts__%5B0%5D=68.ARCtIXs1RbDpOPpODpJhM9WrwjX1p_u_A_rOfG9rQxG3_UBh_ZgXlk9u0ryJOPjVLj3m5zjUyYwccAs3HtpDZjTZeP_Dya1GyqjMN8iskj-Ge44qz6A4BT9uGjCFI3qVOyi2StmNLkTTPkUDeLcDfVMLHnkWHp6_tf0VyO6K7Supdn3LrOSG_xPgT7BkJEDAX04Iat9klAKVDzBLYu8acyy0LsC9z0uj4cyRUHocqJ1PMks6Vg8xLMK1AIxgpE0gnXd4ZynwQvxHlPCtStekTucV1Yr-sWxi3Uy26-BwQ8AyzfTFv3-jII0U5ZmAqP7gXKFdsLHcGIJ-2NXa8-0sUkgNoxio
https://www.facebook.com/buddyprojecthardenberg/photos/pcb.2241161645968889/2241159169302470/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARD6YnUB2pMSGUT2RPGadRPNL0K0AkkAeglTiqzGLhWag3qFHzTWlheLfzIU9jUkdJ-jv5jlvXgFxD6w&__xts__%5B0%5D=68.ARCtIXs1RbDpOPpODpJhM9WrwjX1p_u_A_rOfG9rQxG3_UBh_ZgXlk9u0ryJOPjVLj3m5zjUyYwccAs3HtpDZjTZeP_Dya1GyqjMN8iskj-Ge44qz6A4BT9uGjCFI3qVOyi2StmNLkTTPkUDeLcDfVMLHnkWHp6_tf0VyO6K7Supdn3LrOSG_xPgT7BkJEDAX04Iat9klAKVDzBLYu8acyy0LsC9z0uj4cyRUHocqJ1PMks6Vg8xLMK1AIxgpE0gnXd4ZynwQvxHlPCtStekTucV1Yr-sWxi3Uy26-BwQ8AyzfTFv3-jII0U5ZmAqP7gXKFdsLHcGIJ-2NXa8-0sUkgNoxio


 

 

Juni 2019 ●nummer 06 ● Volg ons ook via Facebook en Instagram: Buddy Project Hardenberg 

 
Wij zoeken voor het 5de project nog:  

10-15 Nederlandse buddy’s. 
Geef je nu op voor het 5de project via: https://buddyprojecthardenberg.nl/aanmelden/ 

Dit project begint op 27 september. 
 

    

Met een grote groep buddy’s hebben we meegedaan aan de Hardenbergse wandel vierdaagse. 
Meedoen is belangrijker dan de afstand die we afleggen. Vandaar dat we meedoen met het lopen van 
de 5 km. Sommige vluchtelingen zeiden tegen ons: ‘Wij hebben tijdens onze vlucht 700 km gelopen… 
wij vinden dat ver genoeg!’ 5 km is dus de afstand. En het werd weer een feestje! 

         
Doordat we met een grote groep meededen vielen we wel op. Integratie betekent dus ook: meedoen 
met de gewone dingen in en rondom Hardenberg. 

      
  

       
 
 
 
 
 
 

 

Karl Muuse van Mentiz B.V. was ook           
dit jaar weer betrokken bij de 

wandelvierdaagse. Dankzij hem 
konden we weer nieuwe shirts 

aanschaffen en meedoen met de 
vierdaagse. Graag willen we hem 

hiervoor heel hartelijk bedanken!!!

 

 

  

Ook bloemist De Lelie  
uit Bergentheim willen we heel 

hartelijk bedanken voor het 
beschikbaar stellen voor bloemen 
voor alle buddy’s die meeliepen!! 

 
Ook werden we verrast door 

Annemieke, medewerker van het 
COA, die namens het COA de buddy’s 

een mooie bloem aanbood. 
Allemaal heel hartelijk dank!!! 

 
Buddys doen hele gewone dingen met 
elkaar zoals lokale georganiseerde 
activiteiten bezoeken als de classic TT 
in Anerveen. Integratie in onze 
gemeente Hardenberg #gewoondoen. 

    Sponsoren                            Hardenbergse wandelvierdaagse 2019 
 

https://buddyprojecthardenberg.nl/aanmelden/
https://www.facebook.com/hashtag/gewoondoen?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAmEXLLWpGMtf_gt-XpwfvA9KNQ4humRKoEy7DdQF6YWBzbP3kbuztNKqc6WcpbUKvaH3i_PjdZsngyD_nyqypm6-cd3Kwf_5DogZ-NjZX0xmL9JD848bpvrQq29A8SgDbkjmpCBXF1zsdwO7QSrpyeIPHPzBql15vdRWd6osQtsqf0FD6ChhyOqj-dhBpf2jvFevEteOdgBpCsHT_DPUVBzy0tniU6kk8TJwpvGNt_9q9yL6tUzXODqgZ3gtrw3x-dEQz-tNAPzeSpyb7IX3NIusK_4Z94MfJZe-pw90UWe6Gl1q_iSm2am814OYTPEb2vCbnyDSEsnZ7vQ55Ej5U3E1HtoIslXOXWeNh5&__tn__=%2ANK-R
https://youtu.be/V6NzQUs1yJo
https://www.youtube.com/watch?v=imQV-LhXaKs

