Buddy Project Hardenberg 6 is begonnen!
“Hoe hebben jullie deze koppeling kunnen
maken, wat zijn we er blij mee!”
“Wat een fantastische avond hebben we vrijdag
gehad. En wat een super leuke match hebben we
gekregen!”
“Ik vond het heel bijzonder! En hoe je dan ziet
hoe iedereen meteen een klik heeft.”
Diverse spontane reacties hoorden we van
Nederlandse buddy’s die hun enthousiasme niet
onder stoelen of banken staken. Ook de bewoners
van het AZC gaven aan blij te zijn met hun
buddy’s en met deze avond.

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.

De Kandelaarkerk in Heemse
is gastheer van het 6de Buddy
Project Hardenberg.
We willen graag iedereen
hartelijk bedanken die mee
heeft geholpen om de
startavond tot een groot
succes te maken:
HET WAS GEWELDIG!

-------------------------------------------------

2 maanden huur dankzij jullie!

In totaal 106 deelnemers

De actie van Jan van de Giessen heeft
tot nu toe € 818,95 opgebracht.
Iedereen hartelijk dank. Er kan nog
steeds gedoneerd worden op ons
bankrekeningnummer onder
.
vermelding
van: “Actie help familie
van Jakob!”
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75 jaar Vrijheid

Begrafenis van Badder
Maandagmiddag 9 maart was de begrafenis van Badder. We missen Badder enorm, maar vinden het
ook mooi om te zien wat het project heeft mogen bijdragen aan Badder in de laatste 5 maanden van
zijn leven. Je mag gerust stellen: Als buddy maak je in die periode ècht het verschil in iemands leven
door hele gewone dingen te doen: tijd en aandacht voor iemand hebben!
Dank je wel Peter en Ellen en jullie kinderen!

Onlangs kregen we een mooie vraag
van de kerk van PKN Baalderveld in
het kader van 75 jaar vrijheid: “Het
lijkt ons interessant voor de jongeren
om eens het verhaal aan te horen van
iemand die gevlucht is en een nieuw
bestaan moest opbouwen in een
nieuw land. We vieren dit jaar 75 jaar
vrijheid. Realiseren onze jongeren dat
vrijheid niet vanzelfsprekend is?”
Gelukkig vonden we Amir bereid om
te vertellen over zijn bekering en de
daaropvolgende vlucht uit zijn land.
45 minuten werd er geluisterd naar
zijn indrukwekkende verhaal. We
beseften dat wij het hier in Nederland
erg goed hebben en in vrijheid naar
school, kerk en sport kunnen gaan.

Welke activiteiten konden nog worden ondernomen?

Op 4 maart werd de eerste koppeling
gemaakt. Helaas lukte het niet
iedereen om op de startavond te
komen. We zoeken daar altijd een
passende oplossing voor.
“Lekker (Syrisch) gegeten bij onze buddy.
De buddy’s hebben thuis een goed gesprek met elkaar.
Khabat is al helemaal gek met zijn nieuwe oma.
De kinderen vermaken zich ook uitstekend!
(en anders om!)

En natuurlijk lekker wandelen!

Na een mooie start van ons project
kregen we algauw te maken met de
gevolgen van het Coronavirus. Op 19
maart kregen we dit bericht van het
COA.

Een paar mooie koppelingen vonden
plaats op maandag 9 maart.

En voor het
eerst sjoelen!
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