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.

EINDELIJK! Midgetgolfen met elkaar!
Onder prachtige weersomstandigheden konden we als Buddy Project
Hardenberg weer een eerste gezamenlijke activiteit houden:
midgetgolfen! Een activiteit voor jong en oud. Ruim drie uur genieten
met uiteraard een heerlijk bezoek aan het terras.
Dit buddykoppel stond vol enthousiasme voor de camera!
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Word ook een buddy! Een verslag van Folkert
Op 16 mei had ik afgesproken met buddy Mohsen om koffie te drinken en een hapje te eten. Ondanks het slechte weer was het enorm gezellig!
We hebben toch nog een stukje gewandeld in de mooie wijk Baalder samen met mijn jongste zoon. Thuis stond er een lekker stokbroodje met
filet american en kip kerrie op ons te wachten. Op het menu voor avondeten Curry Mandras wat ik (en thuisfront) samen met Mohsen heb
klaargemaakt. We hebben er overheerlijk van kunnen smullen. In de tussentijd heb ik ook nog met Mohsen kunnen kletsen over van alles en nog
wat. Zelfs nog kunnen oefenen met Nederlandse taal, wat Mohsen graag wil leren. Al met al een geslaagde dag waarin ik (wij) Mohsen beter
hebben leren kennen. Word vervolgd.....

Korte berichten
We kregen een korte update van Albertine en
Olga. Ze hebben nog steeds contact met elkaar
en ondernemen ook nog samen activiteiten.

GEZOCHT: FIETSEN!

Korte berichten

Voor het fietsenproject. Heb je een Ook Teresa en Helga spreken met regelmaat
af en onderhouden hun contacten met diverse
fiets over? Bel 06- 51 74 31 36
activiteiten. Leuk om deze foto binnen te
krijgen. Succes dames!
Het fietsenproject wil de

mobiliteit van de bewoners van
het AZC stimuleren. Alle fietsen
worden in de fietsenwerkplaats
nagekeken en opgeknapt.
Kapotte onderdelen worden
vervangen, de verlichting wordt
weer op orde gebracht. De fiets
wordt tegen de gemaakte
kosten aangeboden aan deze
doelgroep. Op deze manier
kunnen ze op een goedkope
manier toch een fiets kopen.
HEB JE NOG EEN FIETS??
LAAT HET ONS WETEN!!!

Kerstdiner: Haring
onder een bontjas

De bollenvelden.

Hoe gaat het met Jakob op Lesbos?
Hallo uit Lesbos. Mijn naam is Jacob. Wij zijn een gezin van vier vluchtelingen die met steun van
jullie project bijna anderhalf jaar kunnen wonen in een appartement. Wonen in een appartement
in de context van Lesbos, is hetzelfde als het terugkrijgen van onze waardigheid als mens. We zijn
jullie allemaal waanzinnig dankbaar en speciaal voor Jan van de Giessen die veel van zijn macht en
tijd geeft om ons te ondersteunen en gerechtigheid te brengen aan onze familie.
Ik wil hier graag een update geven over onze situatie:
We blijven vechten tegen structureel onrecht en discriminatie op Lesbos door vrijwilligerswerk te
doen in één project, we koken en leveren voedsel aan mensen, en het is belangrijker, vooral in de
moeilijke tijd van de lockdown. Maar om daar te werken wordt steeds ingewikkelder vanwege de
criminalisering van solidariteitsprojecten, maar we blijven vechten, omdat we vinden dat iedereen
deel moet uitmaken van de veranderingen.
Aan de andere kant zou ik willen zeggen dat onze asielprocedure op het eerste niveau is, zoals het
was vanwege onze familie multinationale toebehoren, maar we hopen nog steeds, we geloven nog
steeds in een goede afloop. Heel erg bedankt Buddy Project Hardenberg voor het ondersteunen
van ons. Wil je dit project ook ondersteunen? Maak je gift over via bijgevoegde link onder
vermelding van: HULP VOOR DE FAMILIE VAN JAKOB. Doneren – Buddy Project Hardenberg
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