
     

 

       
                       We mogen en kunnen weer! 

 

 

 

    Hoe gaat het met AZIZ?  (n.a.v. de actie ‘HELP AZIZ’) 
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      Positief gekregen!              Loket “doen”: “ik kan weer aan de slag!” 

 

Het heeft weer even geduurd, maar we gaan 
weer beginnen. Het is niet te omschrijven hoeveel 
positieve energie hierbij vrij komt. We gaan 
starten met een deel van de 6de Buddy Project 
groep om op deze wijze wat te ont-locken en 
weer te wennen aan het gewone normale leven!! 
Uiteraard houden we de RIVM richtlijnen als 
uitgangspunten en hopen op een fantastisch 
gebeuren. 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 Wij, Paul en Carla Lucassen, zijn begin 2018 in het Buddy Project Hardenberg gestapt en hebben 
daar Aziz leren kennen. Hij was gevlucht uit Jemen en heeft zijn familie nu al 10 jaar moeten missen. 
Hij wil zo graag herenigd worden met zijn vrouw en kinderen, maar er waren geen geldige 
paspoorten en geen geld voor de vliegreis naar Caïro. Na al deze jaren van vluchten was er geen 
geld meer over. Er woedt namelijk een zware oorlog in Jemen. We wilden hem zo graag helpen en 
dachten we gaan Crowed funding “Help Aziz” proberen op te zetten. En dat liep geweldig  
er was binnen 3 weken € 4787,90 euro binnen gekomen bij het Buddy Project Hardenberg.  
De paspoorten konden worden aangevraagd. Maar toen eindelijk de paspoorten klaar  
waren, zaten er veel fouten in. Dus moest Aziz weer opnieuw paspoorten aanvragen  
want anders konden ze niet weg. Het geld van de actie staat nog steeds op de  
bankrekening, omdat de paspoorten fout waren en de vliegvelden dicht zijn  
wegens de oorlog. Nu zijn de paspoorten gereed, maar kunnen ze niet weg  
wegens het Corona virus. Alles zit tegen voor Aziz!  
Misschien denkt u: “Naar Caïro”? In deze stad in Egypte is een Nederlandse 
Ambassade en moeten zijn vrouw en kinderen DNA afstaan om te  
controleren of de kinderen inderdaad van Aziz zijn. Dit is een standaard 
procedure bij een gezinshereniging.  Als er een positief antwoord komt, mogen 
ze naar Nederland vliegen en kan Aziz zijn vrouw en kinderen eindelijk na 10  
jaar in de armen sluiten. Dus het geld voor Aziz, wat u spontaan gedoneerd heeft voor hem, kan nu 
gehoopt dat Aziz het geld al kon gaan gebruiken maar alles liep anders, dan we gedacht hadden.  
kan Aziz uw gedoneerde geld gaan gebruiken. Wij houden u op de hoogte van de gang van zaken! 
 

 

nog niets mee gedaan worden. We hadden 
Als de vliegvelden in Jemen weer open zijn  

Na bijna 1,5 jaar in verschillende AZC’s te 
hebben gewoond zijn onze buddy’s 
vrijdag overgeplaatst naar Harderwijk. Ze 
hebben bericht gekregen dat ze mogen 
blijven!! Dus op de fiets gezellig met z’n 
allen naar het stadsstrand voor een 
gezellige picknick en heel veel bijkletsen. 
Op naar een mooie toekomst. 

Veel bewoners hebben het moeilijk gehad ten tijde van de RIVM maatregelen. Nederlandse buddy’s 
hebben gedaan wat ze konden om contact te onderhouden. Heel fijn wat zij konden betekenen voor 
bewoners van het AZC. Onze buddyzoekende is bij ons thuis geweest en we hebben koffie gedronken 
en broodjes gegeten. Samen ben ik met haar naar In Beeld geweest, nadat zij zich maandag had 
ingeschreven bij loket “doen” op het AZC. Zij mag in het naaiatelier aan de slag. Het lijkt mijn buddy 
heel erg leuk omdat zij hierdoor haar oude beroep van naaister weer inhoud kan geven. Op deze wijze 
kan ze toch een klein beetje participeren in onze maatschappij: Waardevol!!!  
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  Yeah, Halil heeft de status gekregen. Hij heeft zijn   
  verblijfsvergunning. Eindelijk!!! Onlangs hebben we dat   
  gevierd met een picknick in het bos naast een ander AZC  
  in Nederland. We zijn allemaal erg blij! 
  “Het Buddy Project Hardenberg is fantastisch en ik ben  
  heel blij dat ik een deelnemer was,” aldus een blije Halil. 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
  We zijn blij dat we al voor 5 maanden donaties (5 x € 400  
  = € 2000) hebben ontvangen, zodat Jacob en zijn familie  
  in een piepklein appartementje kunnen wonen op  
  Lesbos. ONTSNAPT aan de dagelijkse ellende en  
  wanhoop van kamp Moria op Lesbos. Deze familie is in  
  afwachting op hun beslissing van hun asielaanvraag,  
  maar door de Corona loopt dit nu extra vertraging op.  
  Vandaar dat we nog wel enige donaties kunnen  
  ontvangen.                                 

                                                      HELPT U MEE?  
                                             Bekijk hiernaast een   
                                                      recent videoverslag van  
                                                      Jacob en zijn familie. 
        
  Zij helpen op hun beurt ook weer mensen in nood uit  
  kamp Moria. Zo heeft Jacob een Iraanse jongeman in   
  huis genomen omdat deze met stokken was mishandeld   
  (zie foto) door Afghanen omdat hij een tatoo in de vorm   
  van een kruisje op zijn hand had. In Iran worden  
  Afghanen echter slecht behandeld. In een vreemd land  
  willen Afghanen daarom wel eens wraak nemen op  
  Iraniërs.                                                 
                                                                  De wereld zit  
                                                                  gecompliceerd in  
                                                                  elkaar. 
                                                                  Doneren? Klik ↓ hier  
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BUDDY PROJECT HARDENBERG-7  

START BEGIN OKTOBER. 

                  Positief gekregen!            Na het overlijden van Badder… 

Hoe gaat het met de familie 

van Jacob op Lesbos?? 

    

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

      

         

 

Project-6 ontvangt binnenkort van ons een aangepast 
programma vanwege de periode dat het project stil lag 
door de Corona. Tegelijkertijd gaan we bijna parallel project 
7 starten. Dit project zal begin oktober beginnen. We hopen 
een informatieavond te houden op dinsdagavond 25 
augustus in de Sjalomkerk in Heemse, Adres: Hessenweg 
57. Aanvang 20.00 uur. WELKOM! 

Weet jij echter al zeker dat je mee wilt doen… DRUK OP DE KNOP EN MELD JE AAN! 

 

 

Op 6 maart 2020 werden we opgeschrikt door het plotselinge sterven van  
Badder, buddy van Peter. Gelukkig kon zijn vrouw Rudin en hun beide  
kinderen nog overkomen om afscheid van hem te nemen. Helaas is  
Badder niet meer bij kennis geweest. Wat is er daarna gebeurd?  
Rudin heeft asiel aangevraagd, samen met haar kinderen en is nu in  
afwachting van haar asielprocedure en verblijft in een AZC in Nederland. 
Met enige regelmaat komt zij met haar kinderen in Hardenberg bij Peter  
en zijn gezin op bezoek. Prachtig om te zien wat zij voor elkaar kunnen  
betekenen. Een enorm waardevol contact. Je kent iemand in een vreemd  
land die voorheen nog optrok met jouw geliefde en die nu ook voor jou klaar staat. 
Schrijnend is het, omdat Badder ernaar verlangde om samen met zijn vrouw en 
kinderen dit te kunnen beleven. En nu is het zo anders. 
We wensen Rudin en haar kinderen het allerbeste toe om dit verdriet te dragen en om 
hun leven, beetje bij beetje weer te kunnen oppakken. 
 

https://youtu.be/RTkf369sMh0
https://buddyprojecthardenberg.nl/doneren/
https://buddyprojecthardenberg.nl/aanmelden/

