WE ZIJN WEER BEGONNEN!!!
Een volledig C O R O N A P R O O F project nummer 7 is opgezet en begonnen. Een project wat zich
vooral in de buitenlucht zal plaatsvinden en waarbij er voldoende ruimte is om afstand te kunnen
bewaren. Als er ook weer binnen activiteiten mogelijk zijn dan start het volgende project vanuit de
Hessenwegkerk! Eigenlijk zouden we starten vanuit de Hessenwegkerk, maar vanwege alle RIVM
restricties was dit nu nog niet mogelijk. Vandaar deze alternatieve versie.
Alle gasten voor dit 7de project werden afzonderlijk opgehaald en weer teruggebracht door Jan in
een speciale gehuurde bus. In de bus droeg iedereen een mondkapje. Om die reden werkten we
deze dag met tijdsloten. Om de 25 minuten vond er een koppeling plaats, zodat er ruimte genoeg
was en er weinig mensen gelijktijdig bij elkaar waren. Ook desinfectiemiddelen ontbraken niet.
We zijn heel blij dat we na ruim een jaar eindelijk weer verantwoord verder kunnen.

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 waar mogelijk een
verbinding in hun zoektocht naar werk.

BEDANKT GERARD!
Graag willen we Gerard Zomer van
Camping & Groepsaccomodatie De
Oldemeijer bedanken voor zijn en hun
gastvrijheid. Op deze wijze konden we
in de buitenlucht starten met ons
project.

De eerste gasten komen aan in de gehuurde bus en maken kennis met hun Nederlandse buddy. Een
periode van 4 maanden ligt voor hun om allerlei sociale activiteiten te kunnen ondernemen. Wat
mooi om te zien hoe de bewoners van het AZC op hun gemak werden gesteld door hun Nederlandse
buddy’s. Wat een mooie gesprekken werden er gevoerd.
Eindelijk
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“De opzet voor de eerste
kennismaking was WALK &
TALK. Na de eerste
kennismaking maakten de
buddykoppels een wandeling
door de mooie natuur van
Hardenberg om daar de
kennismaking voort te
zetten.

AVG

Mooie ontmoetingen!

In ons Buddy Project Hardenberg
respecteren we de AVG regels. Niet
iedereen wil op de foto en op de
sociale media verschijnen. Ook in dit
project zijn er best wel wat mensen
die dit hebben aangegeven. Vaak zit
er een reden achter vanwege hun
veiligheid. Deze mensen zijn allemaal
gevlucht vanwege een bedreigende
situatie in hun leven. Andere mensen
hebben er weer geen probleem mee.
Op die manier doen we iedereen
recht.
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