
      

             

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

    

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
 

 

 
 

 

 

 

In deze nieuwsbrief vertellen buddy's over hun ervaringen 

aim of this project is that the foreigners could be integrated as well as see and learn how the life is in 
the Netherlands. The project is financed by the church, by the support of the native livers, who are the 
direct participants of the project. The project programs are always different and full of surprises. This is 
the sixth program. 
The Buddy Project has never disappointed any of the participants. On the contrary it earns many words 
of praise. The project becomes a hope, a support, a prop and friendly relationship between the 
members of the project. Everyone feels him/herself different when they first meet their Dutch family, 
but the feeling is one- The warmth that they give.  
We all get so much warmth from them that it feels like we are relatives and after some year we have 
met again and they embrace us with love. Me being one of the members of this project, firstly meeting 
my Buddy I understand that I am not a foreigner for them, it was just my thinking. I am from Armenia, 
but I felt like I was one of them and whose visit was welcome.  
The project does its best to give us positive and good emotions to integrate us to the environment, to 
the people. By the name of our participants and me as well I want to           thank to the members of 
the project, the sponsors of the project, to our                                                                        citizen      
relatives and of course to Aly, Ayold  and  Jan” 
The project slogan is- All the skin colours are as beautiful for us as the colours of our flag and rainbow.  
Regards and Thanks- JO 

 

 

 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.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Creatieve oplossing in deze tijden     

         om toch contact te hebben met 

          elkaar. Een mooie bos bloemen  

            van  Khanem en Khabat voor  

           mijn verjaardag gekregen!  

             Super bedankt!” 

 

BEDANKT MIRJAM! 

Verrassing 

“The idea of the Buddy Project was organized by 
the workers of the Netherland Overijssel province 
of Hardenberg city church. The project of the 
program  has been created by Ayold Buit , Aly 
Rensink and Jan van de Giessen they three run 
the project. The project is on three years and it 
has already hosted many people from different 
parts of the world. The members of this project 
who are the representatives of different 
countries, live in chambers for refugees in 
Hardenberg. 
The Buddy project is aimed to show the chamber 
livers that the Netherland people don't make 
difference between them and their own people, 
embrace them and welcome them as well. The  
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“Wat bizar allemaal, maar we houden contact 
met onze buddy om de twee dagen bellen wij 
met Aziz. En ook met zijn vriend zijn familie 
houden we contact. Ze missen ons 
verschrikkelijk en wij hun natuurlijk. Maar ze 
durven niet te komen omdat ze bang zijn on ons 
ziek te maken, Aziz zou nog wel op afstand 
blijven als hij ons ziet, maar de kleine kinderen 
snappen er niets van, als die ons zien laten ze 
ons niet meer los. Heel lief, maar nu even niet. 
Heb ze gezegd als we elkaar weer mogen zien 
krijgen jullie een hele dikke knuffel voor al die 
knuffels die we gemist hebben. 
Maar Aziz begrijpt wel dat we nu even afstand 
moeten houden, maar we moeten er met elkaar 
de schouders onder zetten en met z’n allen er 
gezond door heen komen. En dan halen we de 
tijd weer in die we nu gemist hebben met elkaar. 
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                                                               “Onze buddy kwam hier regelmatig eten en een filmpje            

                                                                     kijken. Ook is ze met onze dochter naar de bioscoop      
                                                                     geweest. Ze heeft een kleurboek voor volwassenen                           
                                                                     gekregen en we krijgen de resultaten daarvan te zien .  
                                                                     Dat is echt een soort therapie of zo: je hoeft er niet bij na te  
                                                                    denken. Verder loopt ze veel hard en dan spreken we elkaar                
                                                                    buiten. Via mijn werk heeft ze een inlogcode gekregen voor 
Nederlandse taal en ook daar is ze druk mee. Maar ze verveelt zich wel. Deze week kan ze bij ons achter 
huis patatjes komen eten. Lekker buiten. Even iets anders. “ 
 
 
 

Deze fietsen worden tegen 
kostprijs verkocht aan bewoners 
van het AZC om daarmee hun 
mobiliteit te versterken.  
 
Heb jij nog een goede 
tweedehandsfiets voor dit doel 
over? Of wellicht heeft een 
familielid van jou nog een fiets 
over voor dit doel, stuur dan even 
een e-mailberichtje naar 
secretariaatwerkgroepazc@gmail
.com  
en wij maken dan een afspraak 
om de fiets(en) te komen 
ophalen. 

“Zoals gemeld heb ik geweldig goed 
contact met mijn buddy. We hebben 

ook diepzinnige gesprekken en ze 
inspireert me. 

Omdat we verder nauwelijks mensen 
ontmoeten, komt ze momenteel 

ongeveer eens per week bij ons. We 
houden daarbij de richtlijnen van de 
overheid als uitgangspunt. Zo zijn we 

verschillende keren naar het bos 
geweest en ze heeft al twee keer 

gekookt.  Nu alle kinderen thuis zijn 
van school, ben ik dagelijks druk met 

onze zoon van vijf. Erg intensief, ik 
kom eigenlijk nergens anders meer 

aan toe.” 

 

 

 

 

 

 

 

Foto uit archief 
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!! Alle activiteiten van ons project zijn stilgelegd. Ook onze buddy’s adviseren we de richtlijnen van de 
overheid en het RVIM na te leven en op te volgen. Wij beginnen weer met onze activiteiten zodra daar door 

de overheid weer ruimte voor wordt gegeven!! 

“We hopen dat het project na deze 
moeilijke periode verlengd wordt.  
hebben gelukkig nog steeds goede 
contacten met Halil en Saniya via 

Whatsapp. Om de andere dag heb ik 
contact met Saniya en Ad 1 of 2 keer 
in de week. Saniya was 6 april jarig 

toen heb ik gevraagd aan onze 
kinderen of ze een kaart willen sturen. 
Ik heb haar toen op de parkeerplaats 
wat lekkers en cadeaus overhandigd. 

Ze heeft dat heel leuk gevonden.” 
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“Omdat onze buddy’s 
kunnen fietsen halen we 
ze af en toe op.  Khabat is 
helemaal gek van deze 
auto en 1,5 meter afstand 
houden is met dit mooie 
weer geen probleem. “ 

                                  FIETSENWERKPLAATS: WE ZOEKEN NOG FIETSEN! 
 
 

 Foto uit archief  

Foto uit archief

 

← “Er is een verschil van voor en tijdens de corona. Voor die 
tijd kwamen we nog steeds twee wekelijks bij elkaar voor een 
kop koffie, een gesprek of een spelletje. Sinds de corona zien 

we elkaar nauwelijks.” 

 

 

“Wat we op dit moment doen is wandelen met in achtneming 
van de afstand, dit vinden onze buddy’s fantastisch.” 

“We mogen nog van ‘geluk’ spreken dat het project van start 
kon gaan. Als mijn buddy komt gaan we wandelen of hij werkt 

in het groentetuintje die hij heeft aangelegd in mijn tuin.      
De ene keer bedenk ik iets, de andere keer bedenkt hij iets. 

We missen de gezamenlijke activiteiten wel, maar daar is  
helaas niets aan te doen.” Foto uit archief

 

Eindelijk hebben we een fietsenwerkplaats 
gevonden waar chef Keyvan de binnengekomen 

fietsen kan controleren en opknappen zodat ze aan 
de gestelde eisen van een fiets kunnen voldoen.  
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