
      

             

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

    

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
 

 

 
 

 

 

 

De daad bij het woord voegen… 

 

 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.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

Giften 

In december zijn er veel mensen die 
nog kijken of ze een goed doel kunnen 
ondersteunen met een gift. Steun het 

Buddy Project Hardenberg met een 
gift. Via deze link is dit in een paar 

stappen gerealiseerd. Mogen we op je 
steun rekenen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoe gaat het verder met de familie van Jakob? (deel 2) 

Helaas, Helaas… Op dit moment zijn er geen 
georganiseerde activiteiten van ons project wegens 
corona. We balen hier enorm van en staan alweer strak 
van de opgespaarde energie om te starten zodra het 
mogelijk is.  

2021 
Op dit moment hopen we dat er ruimte ontstaat om in 
januari te starten met project-7. Er is reeds een groep 
mensen die ook hopen te starten zodra dit mogelijk is. 
Maar er kunnen gerust nieuwe mensen zich aanmelden. 
We horen vaak mensen zeggen dat ze er al langere tijd 
over hebben nagedacht. Super. Wij hopen dat NU het 
moment er is voor jou om de daad bij het woord te 
voegen en je aan te melden. Je moest eens weten hoeveel 
mensen er naar uit kijken om een tijdje met een iemand 
uit de Gemeente Hardenberg te mogen  
optrekken… Tot gauw! Klik op de button  
om je aan te melden  
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In augustus heeft Jan, de famile van Jakob weer opgezocht in Lesbos. Een paar weken voordat het 
kamp door vuur werd verwoest. Nu deel 2. Jan vertelt het volgende: ”Ook ik moest eraan geloven en 
heb alle dagen eten klaargemaakt en ingepakt want door de lockdown kon er geen hulp komen 
vanuit het kamp. Rond 18.00 uur naar het Moriakamp om hongerige gezichten te zien en heel veel 
dankbaarheid te ervaren.  Voor jullie beeld: er word voor ongeveer 10.000 mensen eten gemaakt 
door de overheid  maar er wonen ongeveer 14.000 mensen in Moria. De brand… door de jaren heen 
ga je mensen leren kennen. Het voelt heel naar aan als je er geen contact meer mee kan krijgen. De 
beelden hebben we gezien  op tv en het is in en in triest dat zoveel vluchtelingen dit is overkomen. 
Hulpverleners zijn er nauwelijks meer want ze werden tegengehouden door de politie en als je pech 
had, kon je een pak slaag krijgen van fascisten die het op hulpverleners en vluchtelingen fysiek 
gemunt hebben. Het appartement is piepklein met  2 slaapkamers een keukentje en een 
toilet/douche combinatie. Je ziet zoveel creativiteit om je heen en alles word letterlijk hergebruikt. 
Houtenpallets met dik board erover om vervolgens je matras op te leggen. Gebruikt spoelwater is 
weer goed voor het toilet. 1 heldere lamp per vertrek, een houtkachel (gas en water zijn heel duur) 
waar nu al voor gespaart word om de winter door te komen en ga zomaar door.  Het is allemaal heel 
eenvoudig maar na ons werk gezellig opgepropt in de keuken. Namens de familie kan ik u vertellen 
dat de familie onvoorstelbaar dankbaar is en zich gesterkt voelt dat zoveel mensen om hun geven en 
hun dit gunnen. Voor hun is dit zo overweldigends wat ze nauwelijks kunnen begrijpen.’         
 

Foto’s uit archief 

ONTMOETING 
In de afgelopen maand kwam Ayold, 

Mahfuz tegen die in Zwolle een 
traject volgt van taal en werk. Het 

was een mooi weerzien en een 
mooie ontmoeting 

 

https://buddyprojecthardenberg.nl/doneren/
https://buddyprojecthardenberg.nl/aanmelden/
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Een prachtig initiatief van mevrouw Buit 
uit Rheeze. Er zijn 12 unieke sjaals 
gemaakt voor de verkoop. Prijs per stuk is 
€ 15. De volledige opbrengst gaat naar het 
Buddy Project Hardenberg.  

Maak iemand blij in je omgeving met zo’n 
warme sjaal. Heb je interesse? Stuur even 
een berichtje via de e-mail 
buddyprojecthardenberg@gmail.com en 
we regelen het. Helpt u mee?  

OP=OP 

OP =OP 

RABOBANK CLUBSUPPORT 

Graag willen we alle mensen bedanken die in de afgelopen 
periode op ons hebben gestemd tijdens de Rabobank 

Clubsupport.  Ook de Rabobank willen we hartelijk bedanken 
voor het beschikbaar stellen van dit mooie bedrag. Al deze 

bedragen zorgen ervoor dat we in 2021 weer allerlei 
activiteiten kunnen ondernemen met bewoners van het AZC 

en statushouders conform onze doelstellingen van de 
Stichting. We zijn hier heel blij mee! 

Verkoop SJAALS 

Verkoop SJAALS 

PETRUS MAGAZINE / FOTOSHOOT 

ONTMOETING 

In het begin van het jaar 
werden wij benaderd 

door het Magazine van 
Petrus voor een kort 

interview. Petrus is het 
maandblad van PKN 

Nederland. 

Tot onze verbazing volgde 
er een officiële fotoshoot  

om mooie foto’s bij dit 
artikel te kunnen 

plaatsen. Al die maanden 
mochten we de foto’s  

niet naar buiten brengen 
tot november… 

 

Soms ontmoeten buddy’s uit een 
project elkaar weer in een 

andere setting. Zij zijn blij met 
alle mensen die ze leerden 

kennen via ons project. 
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Het artikel is terug te lezen op onze website. Klik op het artikel. 

mailto:buddyprojecthardenberg@gmail.com
https://buddyprojecthardenberg.nl/in-het-nieuws/

