SNERT ACTIE
Mooie
verbindende actie: Samen snert koken! Helaas lukte het ons niet om project-6 af te sluiten op
000
de gebruikelijke manier. Vandaar dat we een snertpakket hebben samengesteld om samen het project
af te sluiten: thuis aan de slag! Met dank aan de medewerking van PLUS Alfring Baalderveld
“Goed eten daar houden we van!”
SUPER BIJZONDER HOE DEZE NEDERLANDSE BUDDYS IN CORONA TIJD HET CONTACT ONDERHIELDEN
EN NOG STEEDS ONDERHOUDEN. ONZE COMPLIMENTEN EN DANK DAARVOOR!
Vrijdagavond en zaterdag hebben we de pakketten rond gebracht en dat leverde leuke foto’s op!
(Helaas staat niet iedereen op de foto)

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

Protest op het AZC
Begin december was er een actie op het AZC door onze Iraanse vrienden. Volledig terecht! Deze groep
asielzoekers die vooral in 2018 hier is gekomen, is een vergeten groep!! Alle andere vluchtelingen die
later asiel hebben aangevraagd, gaan voor in het proces. Vaak wachten deze Iraanse asielzoekers jaren
op een oproep van de IND voor hun interview. We zijn blij dat er ook kerken zijn die dit ondersteunen.
Hopelijk worden ook deze asielzoekers snel gehoord door de IND.

of afgegeven bij het AZC
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Word buddy! Een verslag van Nanny - buddy
Begin maart startte het zesde Buddyproject Hardenberg, met als doel asielzoekers/nieuwkomers uit hun isolement te halen door
persoonlijk contact. Ik was gewoon toe aan iets nieuws en meldde me aan - één van de beste dingen die ik gedaan heb dit jaar.
Ik werd gekoppeld aan een jongere vrouw uit Gaza. Ze had zichzelf fietsen geleerd, omdat ze niet wilde wachten tot er plek vrij
was bij de fietscursus. Typisch iets voor haar, zo bleek; wàt een sterke vrouw! Ik werd diep geraakt door haar levensverhaal en al
gauw waren we verwikkeld in diepgaande filosofische gesprekken. Ze inspireerde me ook mijn hart te volgen en dromen te
realiseren door ervoor te gáán. Soms moet je daar weer even aan herinnerd worden...
In het Buddy Project zijn normaliter allerlei activiteiten opgenomen, die helpen bij de kennismaking met elkaar en met de Nederlandse cultuur.
Vanwege alle maatregelen rond Corona kwamen deze nu grotendeels te vervallen, wat erg frustrerend was voor de organisatie. Ondertussen
hebben de meeste deelnemers toch zo goed mogelijk contact onderhouden, net als ik. Ik heb er gewoon een vriendin bij, en toen ze werd
overgeplaatst naar Ter Apel, heb ik haar er met de auto naartoe gebracht. Al gauw werd ze opnieuw overgeplaatst naar het zuiden van ons land,
maar nog altijd hebben we dagelijks even contact. Ze heeft hier zelfs een paar keer gelogeerd en Sinterklaas heeft haar verrast met een
brievenbuspakje vol kleine kadootjes.
Ik heb de organisatie al eerder bedankt voor deze perfecte match, en doe dat bij deze nogmaals. En ik kan het iedereen aanraden om zich aan te
melden; voor nieuwe contacten, voor een nieuwe kijk op ons land en onze cultuur, en natuurlijk ter ondersteuning van een nieuwkomer. Iemand
die alles (àlles!) achterlaat om elders een nieuw leven te beginnen, verdient wel een steuntje in de rug. Algemeen geldt natuurlijk dat wanneer
zij de kans krijgen ècht te integreren, zij ook beter in staat zullen zijn te participeren in onze samenleving, maatschappij en economie. Het was/is
fijn daar mijn steentje aan bij te dragen.
Nanny Schutte
Aanmelden kan via:
https://buddyprojecthardenberg.nl/aanmelden/

Korte berichten
Heel af en toe vinden er ontmoetingen plaats.
Hartverwarmend om te zien dat in deze
periode van Sinterklaas er een zakje met
cadeaus werd afgeleverd op het AZC bij het
buddygezin. Een klein gebaar is weer een
lichtpuntje van de dag.

We hebben onze buddy’s een hart onder de
riem gestoken. In februari moesten ze
vertrekken naar het AZC in Ter Apel voor hun
interview. Dan ben je blij dat er schot in de zaak
komt, maar schijn bedriegt! Tot op heden
hebben ze geen enkel geluid meer vernomen
van de IND. Houd vol vrienden!

Een mooi bericht uit Lesbos van Jacob: Met de
Kerstdagen hebben ze meer dan 10.000 eetpakketjes gemaakt gevuld met rijst, kip en fruit.
Super om te zien hoe Jacob nu de mensen in het
kamp op Lesbos helpt!
ALLE GEVERS VAN GIFTEN VOOR DEZE FAMILIE
WILLEN WE HARTELIJK BEDANKEN VOOR HUN
GIFT!
Geven kan nog altijd,
https://buddyprojecthardenberg.nl/doneren/

Opbrengst sjaal actie € 45

De opbrengst van de verkochte sjaals is tot
op heden €45. Er zijn nog steeds sjaals te
koop en de koude maanden breken aan.
Sla je slag voor € 15. Stuur een bericht via
onderstaand e-mailadres.
buddyprojecthardenberg@gmail.com
Graag willen we mw Buit heel hartelijk
bedanken voor haar inzet voor ons project!
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