
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
“Voor het eerst in de twee jaar die ik in Nederland ben 

voel ik me thuis.   Ik voel me op mijn gemak met mijn 

buddy.” 

Een bewoner van het AZC 

“De waardering dat je met gewone simpele zaken, als 
lekker met elkaar eten en gezellig met elkaar kletsen 

zoveel kunt betekenen voor ontheemde mensen. 
Echt top.”  

Een Nederlandse buddy 
 

In 5 projecten mochten we in totaal 352 deelnemers welkom heten. Daarvan waren er 188 uit de doelgroep en 164 

Nederlandse buddy’s. Zij waardeerden onze doelstelling met bovenstaande cijfers. 

 

2019 
Evaluatie 2019 

2 Projecten van 4 maanden 

 
1x De Volkskrant 

1x De Stentor 
4x De Toren 

1x artikel in De Nieuwe Koers 
1x artikel in COA Vreemdelingenvisie 

6x Informatiebijeenkomsten 
Facebook 810 volgers 
Instagram 270 volgers 

 
Nieuwsbrief 

Elke maand naar: 
45 kerken + achterban 

417 volgers 

 

 
Jan van de Giessen, 

Aly Rensink 
Ayold Buit 

 
  Gemiddeld cijfer na 5 buddyprojecten: 
  Informatie   8,3 8,7 

  Begeleiding  8,4 

  Communicatie  8,4 

  Activiteiten  8,2 8,6 

  Nederlandse taal 6,7 8,3 

Cultuuravond 2019 

 

 Doelstelling                                                                                                                  
 Het sociale isolement van vluchtelingen en statushouders doorbreken.   

                                 Het bevorderen van de integratie.                                      

De betrokkenheid van inwoners van de gemeente Hardenberg bij de opvang 

van vluchtelingen en statushouders vergroten. 

Verbinding vormen in hun zoektocht naar werk. 

 

 

 

Gemiddeld cijfer 

                       9 

                          8,9 

 

 

   Deelnemers 

 

Gemiddeld cijfer 

8,2 

7,9 

 

 

                 Deelnemers 

 

188 164 
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Het betreft de situatie vanaf 10 april. Vanaf dat moment hebben we een eigen rekeningnummer. De situatie van januari t/m 10 april is 
weergegeven in  het saldo dat is overgeheveld naar deze rekening. 

  Contactgegevens:  ✉ buddyprojecthardenberg@gmail.com       Volg ons:  Facebook: Buddy Project Hardenberg 
     Website: https://buddyprojecthardenberg.nl   Instagram: #buddyprojecthardenberg 
 

  

Toelichting: 

2019 is een overgangsjaar voor ons. 6 Maart 2019 werd ons project een Stichting met een eigen bestuur: Stichting Buddy 

Project Hardenberg. Onze jaarcijfers zijn gecontroleerd door het bedrijf AD&M, administratie en belastingadvies, uit 

Hardenberg en gaat over de periode van 4 april t/m 31 december 2019. Vanaf 4 april 2019 hebben we namelijk een eigen 

bankrekeningnummer. Dat geeft dus een vertekening met de inkomsten en uitgaven van het hele kalenderjaar 2019. 

Hierboven staan de totale inkomsten en uitgaven van 2019 van januari tot en met december.  

Inkomsten. De gemeente Hardenberg heeft ons een kleine subsidie verstrekt in 2018 waarvan de looptijd was tot en met 

december 2019. Vandaar dat deze inkomsten in 2019 op nul zijn gezet. Dit bedrag zit verdisconteerd in het overheveling saldo. 

We hebben in juli de ANBI status verkregen en we hebben ook via de website het mogelijk gemaakt om een donatie te kunnen 

te geven. Dat heeft geresulteerd in een bedrag van particuliere giften. 

Uitgaven. Toch liggen de feitelijke daadwerkelijk kosten met betrekking tot de uitgaven hoger dan hier weergegeven. We 

komen (gelukkig) mensen tegen die bepaalde kosten voor hun eigen rekening nemen zoals bij de start- en afsluitende 

maaltijd. Maar ook door sponsoring van een activiteit zoals bijvoorbeeld de avondvierdaagse. Deze gemaakte kosten zie je ook 

niet terug in onze uitgaven. Voor ons zijn dat variabelen waarvan we niet zeker weten of ze plaats zullen vinden. Vandaar dat 

we bij aanvang van een project wel het begrote bedrag voor een project op de rekening hebben staan.  

Tevens hebben we ruimte geboden voor het houden van een actie ten behoeve van één van onze buddyzoekenden. Dit geld 

staat nog op onze rekening en zal worden gebruikt zodra dit mogelijk is. 

Cultuuravond 2019 
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