
      

       RABOBANK CLUBAKTIE  STEM OP ONS. 
 

 

        ACTIE ‘HELP AZIZ’                                
             

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

    

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Vul aan de rechterzijde deze unieke code in en 
klik op aanmelden. Zoek dan Stichting Buddy 
Project Hardenberg op en breng je stem op 
ons uit. HELP JIJ MEE?  
Iedereen die alleen klant is  
van de Rabobank kan kosteloos 
lid worden en dus op ons stemmen! 
 
In de actieperiode tonen we iedere dag een 
nieuwe video met een motivatie van een 
buddy om juist op Stichting Buddy Project 
Hardenberg te stemmen. Deze video kun je 
zien op onze facebookpagina en 
Instagrampagina: Buddy Project Hardenberg. 
Namens de coördinatoren Aly Rensink, Jan 
van de Giessen en Ayold Buit willen we u 
hartelijk bedanken voor uw medewerking. 
 

 

 

 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.   

Nog nooit was het zo gemakkelijk om bij te 
dragen aan het werk van Stichting Buddy Project 
Hardenberg. Met een paar drukken op de knop 
van uw computer maakt u het verschil voor ons. 
Hoe? 
 
Stichting Buddy Project Hardenberg doet mee 
aan de Rabobank Clubactie van 27 september 
tot en met 11 oktober 2019. De Rabobank 
verdeelt dit najaar € 130.000 onder stichtingen 
en verenigingen. Hoe meer stemmen op ons 
worden uitgebracht hoe meer bewoners van het 
AZC en statushouders wij kunnen helpen met 
integratie in onze samenleving.  
 
De leden van de Rabobank kunnen alleen een 
stem uitbrengen. Iedereen die lid is van de 
Rabobank krijgt een mail met een stemcode en 
een stemkaart thuisgestuurd op het moment dat 
de stemperiode begint. Dat is 27 september.kan 
met een unieke code die je krijgt / hebt gekregen 
van de Rabobank stemmen op ons via de 
website: https://www.rabo-clubsupport.nl/   

 

 

 

Voor de zomervakantie hebben we de 
ANBI status ontvangen. Daarmee 
wordt het aantrekkelijk om ons 
project financieel te ondersteunen. 
Voor de donateur van de gift is prettig 
te weten dat zijn gift aftrekbaar voor 
de belasting is, en dat hij het fiscaal 
nummer (RSIN) kan gebruiken als 
ANBI-code. 

 

De bewoners van het AZC die 
meedoen aan het  5de Buddy Project 
Hardenberg komen uit: Turkije, Iran, 

Saoedi Arabië, Jemen, Syrië, Jordanië, 
Palestina, Sudan, Nigeria, Gambia en 

Somalië. 
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"HELP AZIZ ZIJN GEZIN WEER IN ZIJN ARMEN TE SLUITEN" 
Onze buddy Paul en Carla  Lucassen zijn deze actie gestart om hun buddy Aziz uit Jemen te helpen.  
Wij zijn blij dat we als Buddy Project Hardenberg deze actie van hun hebben kunnen ondersteunen. 
Onze penningmeester zal ervoor zorg dragen dat het geld bij Aziz terecht komt. 
 
9 Jaar geleden vluchtte Aziz hals over kop uit Jemen. Alles  
achterlatend, wat hem lief was, een ongewisse toekomst  
tegemoet. Nu negen jaar later heeft de IND Aziz toestemming  
gegeven zijn gezin over te laten komen om in een veilige  
omgeving een nieuw bestaan op te bouwen. Elke euro, die hij  
overhoudt, wordt gespaard, maar zet nauwelijks zoden aan de  
dijk. Wij willen Aziz graag helpen en zijn daarom een  
crowd funding actie gestart om zo snel mogelijk de laatste  
 € 4000,-- bij elkaar te krijgen.  
 

DE ACTIE  HEEFT EEN BEDRAG OPGELEVERD VAN € 4.767,90   
Met de steun van veel mensen en het Diaconaal Platform konden we binnen een paar weken dit 
bedrag bij elkaar krijgen en daarmee Aziz helpen. De laatste bijdragen kwamen deze week nog 
binnen zodat we dit mooie bedrag konden krijgen. 

IEDEREEN DIE GEHOLPEN HEEFT OM DIT MOOIE BEDRAG BIJ ELKAAR TE 
BRENGEN, WILLEN WE HARTELIJK BEDANKEN VOOR HUN BIJDRAGE! 
GEWELDIG!!!! 
 

 

https://www.rabo-clubsupport.nl/
https://www.facebook.com/paul.lucassen.12?__tn__=K-R&eid=ARC5V4rEIwIySzwT_E4GucAFsPqiaONEfFRm3foBxUoNBXgf2jy675FR6SyOI16BrQ-ikOv7IKQQO79P&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAsmgrKfZsW-L0iSodxqPnDX9ujyab2A8aW_6taxS21DseH0VLkRP4y-xb6WqiOpksufTx_3dNZ3fVoS7a3i950gtALOdh1KncCi-CEOP-VJB3wgKCf8Ik-Un5fBmcpmo9BwiKSHasTcTY6NPcKGv7-pMluWfcO5vHAI4rcPh7OTPHWdPSGnJqyUTW2oHceOuE4KcYLKgMW0zdDfjxJz0ZIySlVnr4jY79ZdQlNDWcAE05ih7v0kFB2JlBm8YIvG-FsFN3Pg8Cg27KZmg6ej2U5lnojyG8MUXz-5mgwzzIesP7nGa9VB_4Qiegjc31drxa2YfOjp2_ug3gpxcaZSCAe4T5q
https://www.youtube.com/watch?v=w4_a-VzQ37E


 Eerste koppelingen van het 5de Project zijn gemaakt. 
Woensdagmiddag hebben 3 koppels kennis met elkaar gemaakt omdat ze verhinderd zijn op vrijdag 27 
september. In een gezellige sfeer ontmoetten zij elkaar en konden zij alvast beginnen met het 5de Buddy 
Project Hardenberg. Heel veel succes en plezier samen! De startavond van het 5de Buddy Project Hardenberg 
is op 27 september. Een verslag hiervan zal in de nieuwsbrief van oktober worden geplaatst. 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  Kerk in Actie 

     
                                                Twee vrouwen uit Rheeze zijn gestart met een spontane actie   
                                                              voor het Buddy Project Hardenberg omdat zij ons project een  
                                                              zeer warm hart toedragen. Zij breien sjaals voor de verkoop en  
                                                              deze opbrengst komt 100% ten goede aan het Buddy Project  
                                                              Hardenberg! Wat een gaaf initiatief en een mooie sponsoractie!        
                                                              Hartelijk dank daarvoor!! 
                                                              Product informatie: 
                                                              Hand gebreide sjaals. Materiaal: acryl. Minimaal 30 cm breed en 
1.75-1.80 cm lang. Sjaal wordt iets langer in het dragen. Kleur en voorraad: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 bordeauxrood    6 nachtblauw     6 okergeel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 groen                                                 6 lila                                                        zwart 
 
Prijs: € 12,50 per stuk. 
Wil jij in het bezit komen van zo’n fijne sjaal voor het najaar, stuur dan een berichtje naar 
buddyprojecthardenberg@gmail.com onder vermelding van ‘sjaal’ en wij helpen je verder. 
 
Beide vrouwen hebben aangegeven om nog even verder te breien! 
 

In de afgelopen week mooie foto’s 
binnengekregen om te delen met 
jullie! Luc & Shahryar, buddy’s uit 

Buddy Project-3, hebben nog steeds 
contact met elkaar en ondernemen 

leuke activiteiten samen! Super mooi 
om te zien 

   ZEILEN                                  KOOP EEN SJAAL VOOR HET NAJAAR €12,50 PER STUK    
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Mooie aandacht voor ons project door 
de landelijke organisatie: Kerk in actie. 
Wil je het artikel online lezen? Klik dan 
op onderstaande link en scrol 
vervolgens iets naar beneden naar ons 
project. 
https://www.kerkinactie.nl/…/vluchtel
ingen…/deel-je-toekomst 

De Nederlandse buddy’s van het 5de 
Buddy project komen uit: Hardenberg, 
Bergentheim, Balkbrug, Heemserveen, 
Ommen en Rheeze. 

 

https://www.facebook.com/luc.coenders?__tn__=K-R&eid=ARBC9NyK6tIdE_nIDG-xssTvWcQy5zG6EezCp66HLBXpCen4tdFtZpasJi7GWZvq0zeFURUBUlZxnCvz&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBW-fGiQMnmgW1VM_WlvywzPm0Q7D6lhZKjMFhYC0R4GTa_w3G-pNUhqrIj5JnuugqhPOnxDacl3AS0bjE7e9phjhZuTaf4gNnMz_YAJHHnDqFCmthBRYWzwX8_rl8SZbWKs8vGKt8plsL_avKZHTjkffZbxep1Egje5fW6qJeqWkgXjp2qyoMpyln8x7JyaiVlX0L9HnnJCL8SqCUo32xb8ED6EA8KQclzCHKC8Fg0Kpvhd3hxIfGyLxJB6CspSOw4JtgsOo0K1AiYTbypBRjMg3pOaVr_OzmsSB49r1541l7wdqe4WcryCOv-sv710gT0OdfeF4AWJ06hq0o69T51ziy2
https://www.kerkinactie.nl/diakenen-zwo/vluchtelingen-in-nederland/deel-je-toekomst?fbclid=IwAR2n4AhynHsCdUP0f7at9fvicFxsLGIolH4y3sgJBOn5M2toqV56ClgHomk
https://www.kerkinactie.nl/diakenen-zwo/vluchtelingen-in-nederland/deel-je-toekomst?fbclid=IwAR2n4AhynHsCdUP0f7at9fvicFxsLGIolH4y3sgJBOn5M2toqV56ClgHomk

