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Emigratie en Bruiloft: 
Op een zondag in september 2019 vertrekt je 
buddy dan van Schiphol met 5 koffers waar haar 
hele hebben en houden in zit naar een onbekende 
toekomst in Amerika waar een ongewisse 
toekomst wacht. Dit nadat we 2 jaar als buddy’s 
hebben opgetrokken. We hadden een zodanig 
contact dat we dagelijks op de hoogte werden 
gehouden van haar bevindingen. Leve het app 
bellen en het videobellen! Al snel werd duidelijk 
dat Karia in het familiehuis kwam wonen. Een huis 
wat volgens haar cultuur bewoond wordt door 
ouders, zoon en dochter met hun partners en 
eventuele kinderen. De datum van de bruiloft werd 
vastgesteld. We werden gebeld door schoonouders 
en uitgenodigd voor de bruiloft in Amerika.   

“Doe je dat of niet?” 

 

De avond voor de bruiloft, die in deze cultuur 2 
dagen duurt, was een heel bijzondere omdat ons 
de gelegenheid werd geboden om onder het 
nuttigen van een heerlijke uitgebreide maaltijd te 
spreken met Karia en haar moeder. We hoorden 
wat het met hun deed om elkaar weer te 
ontmoeten na een lange periode waarin het leek 
dat ze elkaar nooit meer zouden zien. 
Maar ook hoe de gewoontes rond een bruiloft zijn. 
Er is veel pracht en praal bij dit soort bruiloften. 
Er worden prachtige handschilderingen gemaakt. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zo zit je op een dag in het vliegtuig naar Amerika 
op weg naar de bruiloft van wat voelt als  een 
(tijdelijke) pleegdochter en wat begon als 
buddy!  Heel spannend van wat je daar zult gaan 
beleven, hoe gaat het, welke mensen zijn het, 
wat zijn de gewoontes, wat wordt er van je 
verwacht etc. Door haar schoonouders was 
geregeld dat de moeder van Karia uit het land 
van herkomst aanwezig kon zijn bij de bruiloft. 
Heel bijzonder en prachtig om te zien. Voor ons 
een ontmoeting die heel bijzonder was om mee 
te maken. 

 
 
 
 
 
 
 

Pakistaans huwelijk 

“In de Nederlandse cultuur zet 
je een warm potje op een koude 
ondergrond. In de Pakistaanse 
cultuur zet je een koud potje op 
een warme ondergrond.” 
 
Daar wordt mee bedoeld dat wij als 
verliefd paar in Nederland in een 
familie komen waarin je jezelf moet 
redden en je eigen weg moet vinden. 
In de Pakistaanse cultuur word je als 
paar aan elkaar gekoppeld en zorgt de 
familie dat deze relatie vanzelf 
opwarmt door de liefde die gegeven 
wordt door de hele familie. 

 
Een mooie uitleg maar wij hadden onze 

twijfels. 

Hoe een Hardenbergse buddy in Amerika verzeild raakte… 

Er is voor elk deel van de dag een prachtige veelkleurige jurk. Maar ook hoe 
je als bruid binnenkomt in een familie van de bruidegom. Deze dagen feest 
zijn ervoor bedoeld dat je als bruid wordt losgeweekt van je eigen familie. 
En letterlijk binnengebracht wordt op het feest en in je schoonfamilie een 
plaats krijgt. Voor ons een hele bijzonder ervaring, waarin we het zien dat 
God dit op onze weg heeft geplaatst zodat we zelf konden leren hoe de 
wereld groter is dan ons kleine Nederland waarin we soms denken dat alles 
goed is zoals wij het doen.  

Afscheid van onze buddy Karia… 
 

 Buddy’s 
 

Lees hier het verhaal van Ria over haar buddy Karia,  buddy uit ons eerste Buddy Project Hardenberg. 
 

  

 Hier is 6 uur aan gewerkt. 
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Hoe het begon als buddy …  

De verloving 
   

   Toen kwam het bericht van de verloving…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      
 

 
 

         

Het moment dat ik gekoppeld werd aan mijn buddy Karia was voor 
beiden een spannend moment.  Zij was 30 jaar oud en ik was 63 jaar 
oud. Een groot leeftijdsverschil. Ze is gevlucht omdat ze als vervolgde 
christen niet haar leven kon leven in het land van herkomst! De 
volgende dag heeft ze bij mij thuis geluncht en daarin gaf ze aan dat 
ze heel fijn vond dat ik haar buddy was omdat ik haar aan haar 

moeder deed denken. Vanaf dat moment was er een klik! 

We hebben samen de spanning meegemaakt van de interviews die er 
waren, de hoop en de spanning van afgewezen worden door de IND, 
weer opnieuw een verzoek indienen etc. 

We hebben ook samen meegedaan aan de mooie activiteiten die het 
Buddy Project ons bood. Daarnaast was er tijdens het buddyproject 
voldoende mogelijkheid om te sparren met de andere Nederlandse   

                                                         buddy’s en de organisatie van het project.  
                                                      We werden op een mooie en goede manier                              
                                                begeleid in de dingen die we tegenkwamen als  
                                                                                                                     buddy’s. 
 
 

“Jullie voelen als een familie die ik nog niet kende” 
Al snel hebben kwam Karia elke week bij ons eten. De ene week kookte zij, de 
andere week kookte ik. Zo leerden we elkaars eetculturen kennen. Daarnaast 
ontstonden er ook mooie gesprekken over geloof, verschillende gewoonten in 
haar en onze cultuur. Op geloofsgebied, op muziek gebied, op culinair gebied, 
hoe er in de culturen met gastvrijheid wordt omgegaan, hoe je als familie met 
elkaar omgaat, hoe je feesten viert etc. Door deze contactmomenten kwam Karia 
ook in beeld bij de rest van ons gezin. Ze werd gevraagd op verjaardagen van 
kinderen en kleinkinderen en ging zo langzamerhand bij ons gezin horen.  
Ze werd een soort van pleegdochter voor ons. 
Dat was wat zij zelf als eerste een keer benoemde; “jullie voelen als  
familie die ik nog niet kende.” Karia had inmiddels een verblijfsstatus 
gekregen voor Nederland en een huisje toegewezen gekregen.  
Wij hebben haar geholpen met inrichten etc. 
 
 

 In juni 2018 kwamen wij terug van vakantie en vertelde Karia ons dat 
zij met haar toestemming een gearrangeerd huwelijk zou aangaan 
met iemand uit Amerika. Dit was door haar familie in Pakistan zo 
geregeld. En haar verloofde zou over 6 dagen samen met zijn moeder 
in Nederland komen en of wij een verlovingsfeest voor haar konden 
organiseren! We schrokken ons een hoedje! Onze reactie: “Hoezo, je 
bent in Nederland, daar is dit geen gewoonte en dat gaat het niet 
worden ook!” Na een paar slapeloze nachten en een aantal 
gesprekken verder hebben we geconstateerd dat het niet onze 
cultuur is, maar het was voor ons wel duidelijke geworden dat het 
wel haar keuze was om het zo te doen. Wij hebben op dat moment 
besloten om met haar mee te bewegen. Ze wist dat we het er niet 
mee eens waren. 
 
Het is een heel bijzonder moment als je meemaakt dat 2 mensen 
elkaar ontmoeten die zullen gaan verloven en trouwen en elkaar nog 
nooit hebben gezien. 
Totaal buiten onze Nederlands belevingswereld! 
Wel heel bijzonder om mee te maken dat het een mooi en warm 
contact was. 

 

De verloving was bijzonder om mee te maken.  Ik heb aan Karia 
gevraagd: Wat wil je dat er gebeurt en wat moet er gebeuren om dat 
voor elkaar te krijgen. Ze heeft een to do lijst gemaakt, en vandaaruit zijn 
we gaan werken binnen onze eigen grenzen. Het heeft geresulteerd in 
een mooi en bijzonder feest dat gehouden werd bij mensen  die ook 
dicht bij Karia staan. Zij hebben hun huis en tuin hiervoor beschikbaar 
gesteld. Prachtige versieringen werden door Karia zelf gemaakt. 
Verlovingsringen op een prachtige zelfgemaakte schaal! Veel heerlijk 
eten en drinken door diverse mensen gemaakt. Buitenlandse gasten die 
voor ons onverwachts aankwamen. Iemand die de verloving inzegende. 
Gasten die er prachtig uitzagen. Wij voelden ons als Nederlanders 
underdressed! Maar wel onszelf! Een verlovingspaar dat er ondanks dat 
ze elkaar nog nooit hadden gezien heel lief waren voor elkaar.  De 
verloofde en zijn moeder zijn na 5 dagen weer vertrokken naar Amerika. 
Van daaruit startte de procedure om een verlovingsvisum te krijgen 
zodat Karia naar Amerika zou kunnen vertrekken om daar te trouwen. 

 

  De verloving  
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  De eerste van de twee avonden voor de trouwerij  
Op de eerste avond voordat de trouwerij zou plaatsvinden werden om ongeveer 
19.30 uur de aanstaande bruid binnen gedragen, nadat de bruidegom met een 
gevolg  ook de zaal met zo’n 200 gasten had betreden. Een uur eerder hadden de 
ouders van de bruidegom alle gasten welkom geheten en naar hun plek in de zaal 
begeleid.   Er was een overvloed van eten, de gasten konden gebruik maken van 
een hapjesbuffet. Daarna begon de ceremonie. Alle gasten kwamen per tweetal op 
het podium en streken wat olie en suiker op het hoofd van de bruid en bruidegom, 
een ritueel dat geluk zou brengen. Na de ceremonie mocht het aanstaande 
bruidspaar de dans openen en vanaf dat moment konden ook zij wat eten van het 
buffet. Tijdens de avond  werd er veel water, thee, cola en sinas geschonken, maar 
geen alcohol. Deze dagen feest zijn ervoor bedoeld dat je als bruid wordt 
losgeweekt van je eigen familie. En letterlijk binnen- gebracht wordt op het feest en 
in je schoonfamilie een plaats krijgt. 
 

                                                          
  De openingsdans  
 

Waarom deze Special Edition? 

In ons Buddy Project Hardenberg komen we heel vaak bijzondere verhalen en gebeurtenissen tegen. Bijvoorbeeld:  
Achteraf horen we over een hele moeilijke startsituatie van een bewoner v/hAZC bij aanvang van ons project: 'ik stond  
op het punt om zelfmoord te plegen'... na het project hoorden we: ik heb het leven terug gevonden. Tijd en aandacht 
voor onze medemens doet veel in een mensenleven. Een ander kan zijn medicijn gebruik volledig afbouwen omdat een 
buddy de leegte kon vullen en hij zijn problemen naar de achtergrond kon schuiven. Een derde geeft aan: door het  
Buddy Project en de hulp die ik kreeg heb ik mijn leven op de rit gekregen. enz. De "resultaten" gaan vele malen  
verder dan wat wij als doelstelling hebben gesteld. Ook het verhaal van Ria en Karia vinden wij mooi om met je te  
delen. Wil jij ook als buddy aan de slag? Klik dan op de button en meld je aan voor het 6de project. Dit project start begin maart 2020. 
Dinsdagavond 21 januari is er een informatieavond voor het 6de Buddy Project Hardenberg. Aanvang 20.00 uur. VAN HARTE WELKOM! 
Adres: Hessenweg 57 in Heemse. Sjaloomkerk 

   

 
Stem op ons project voor een Appeltje van Oranje! 
Ons project is genomineerd voor een Appeltje van Oranje. De hoogst denkbare prijs voor  
vrijwilligerswerk. We voeren campagne en roepen iedereen op om hun stem op ons uit te 
brengen in de periode van 6 t/m 15 januari.  
 
Klik op:                                                 om op de pagina te komen waar jij je stem kunt uitbrengen. 
 
Vul je e-mailadres in en stem. Je ontvangt een bevestigende e-mail die je moet bevestigen en  
je stem is uitgebracht. Samen zijn we sterk!  

Deel de berichten dus in je eigen netwerk en roep de mensen op om ons te  
steunen met hun stem! De 4 projecten met de meeste stemmen maken de meeste kans 

om door te gaan naar de finale. De drie winnaars ontvangen elk een bedrag van € 15.000.  
Een heel groot bedrag waar wij weer diverse jaren mee vooruit kunnen om nog meer 
bewoners van het AZC in Hardenberg kunnen helpen met de integratie in onze maatschappij. 

           Maak het verschil voor ons en STEM! 
                              
 

https://buddyprojecthardenberg.nl/aanmelden/
https://stem.oranjefonds.nl/buddyproject

