Buddy’s koken voor wijkbewoners en bewoners van wijksteunpunt
“Uitzonderlijk lekker,” was de reactie van een
van de 25 bewoners die zich hadden opgegeven
voor de maandelijkse maaltijd op
donderdagavond in het Wijksteunpunt Marsch
Kruserbrink van de Saxenburg Groep in
Hardenberg. “Zijn ze zo lang bezig geweest met
het klaarmaken van het eten? Ongelooflijk!”
vulde een andere aan. Onder de indruk zijn ze
van het lekkere eten dat is klaargemaakt door zes
bewoners van het AZC.
‘Integratie moet òòk van ons komen’, zo vertelt
Talitha Breukelman, coördinator wijksteunpunt
Marsch-Kruserbrink. Elke maand wordt er voor
de bewoners in en rondom dit wijksteunpunt van
de Saxenburg Groep in Hardenberg een maaltijd
geserveerd door de kok Eel Haaijema.
Wijkbewoners en bewoners van de SXB kunnen
zich hiervoor opgeven om aan deel te nemen. Nu
was vorig jaar het idee gekomen om ook voor
deze mensen het maatschappelijke onderwerp
van ‘integratie’ dichterbij te halen. Dit gebeurde
door een avond te organiseren in samen werking
met het Buddy Project Hardenberg. Afgelopen
donderdag was de tweede editie van deze
samenwerking een feit. Twee gerechten werden
er geserveerd. Een gerecht uit Palestina,
klaargemaakt door chef Widyan. Een heerlijk
rijstgerecht met gebakken vis en salade. Chef
Hasan maakte ‘Fesenjoon’ klaar met een Shirazi
salade, een traditioneel Iraans recept wat
normaliter alleen klaargemaakt wordt bij
hoogtijdagen zoals een bruiloft en bijzondere
gelegenheden. En een bijzondere gelegenheid
was het donderdagavond zeker! Vol verwachting
en verbazing luisteren de gasten naar de uitleg

GIFT

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.

over het eten. Woensdag was er al een begin
gemaakt met het koken en donderdag vanaf
12.30 tot 16.45 uur was er keihard gewerkt om
deze twee maaltijden te kunnen uitserveren.
De ouderen lieten zich de maaltijd goed
smaken! Menigeen liet zich voor de tweede
keer opscheppen. Aan het einde van de
maaltijd waren alle pannen leeg! Een mooi
kook initiatief dat 22 januari alweer een
vervolg krijgt. Dan kunnen bewoners van de
wijk de Marslanden in Hardenberg zich
verheugen op een nieuwe maaltijd
klaargemaakt door bewoners van het AZC in
wijksteunpunt de Schout.

Vechtdal

In december maken veel mensen de balans op.
Veel mensen kijken of het nog mogelijk is om een gift
te schenken aan een goed doel.

De gasten genoten van het eten.

-------------------------------------------------Het Buddy Project Hardenberg is
genomineerd voor een “Appeltje van
Oranje” Nadere informatie volgt. De
stemperiode is van 6 t/m 15 januari.

Zouden wij dat dit jaar mogen zijn?
Uw gift is aftrekbaar van de belasting omdat we
een ANBI status hebben. Ons rekeningnummer is:
NL02 RABO 0340 27 24 30 t.n.v. Stichting Buddy
Project Hardenberg. Hartelijk dank!!!

Buddy’s ontdekken samen het Vechtdal
tijdens een wandeling.
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In gesprek met…
We hebben een mooie presentatie
mogen geven samen met Mohamad
en Ahmed op het AZC aan de
bestuursvoorzitter van de COA Milo
Schoenmaker. Na de presentatie van
Margret Ester over haar
cultuurverhalen en Anne van den
Hoek over het werk van InBeeld
ontspon zich een mooi gesprek. De
bestuursvoorzitter heeft een goed
beeld gekregen van de werkwijze van
bovengenoemde initiatieven.

Bezoek aan Olympia’s Tour in
Hardenberg. Lekker wandelen, koffie
drinken en ’s avonds gezellig samen
eten #buddy’s.

Buddy’s te gast in theater De Voorveghter
‘Dit moest gewoon weer eens gebeuren’, zegt Jan Maarten Veurink, directeur van De Voorveghter.
‘Het is prachtig werk dat de vrijwillige buddy’s doen en Hardenberg mag ontzettend trots zijn op dit
initiatief, de meest verbindende campagne van 2019. Ik was al een tijdje op zoek naar een
voorstelling waar de buddy’s samen naar toe konden gaan. Je moet hierbij natuurlijk rekening
houden met de taal. Deze voorstelling past zo goed bij het werk waar de buddy’s van het Buddy
Project Hardenberg wekelijks mee bezig zijn’.

Op 7 november trad de Royal National Ballet Company op, de danssensatie uit de Kaukasus met Magic
of Georgia. Zij hielden jong en oud van begin tot eind op het puntje van de stoel. De Royal National
Ballet Company presenteert een show die zijn gelijke niet kent; folklore en klassieke dans worden
schijnbaar moeiteloos gecombineerd met indrukwekkende zwaardgevechten en acrobatiek. De
vrouwen lijken haast over het podium te zweven en de mannen blinken uit in acrobatische sprongen.
“Dit vind ik echt mooi!” zuchtte één van de 30 aanwezige buddy’s, ze genoten zichtbaar van een
avondje uit in theater De Voorveghter. We zijn blij met het aanbod van De Voorveghter en hopen dat
er meer bedrijven de samenwerking zullen zoeken met het Buddy Project Hardenberg.
“Integratie is iets wat je samen moet vormgeven.”

Wat doe je als je merkt dat je
buddyzoekenden erg veel van
exotische vogels houden?
Dan bezoek je de open dag van
World of Birds in Erica.

Sinterklaas

Of gewoon gezellig samen pizza
klaarmaken en opeten.

Natuurlijk kan een bezoek bij
Sinterklaas niet uitblijven.

Het is mooi om te constateren dat heel veel buddy’s doorgaan met
het onderhouden van hun contacten na afloop van het project.
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