Korte berichten

Spontaan georganiseerde groepsactiviteit door buddy’s

“Vluchten lijkt mij verschrikkelijk… help nu mee!”
“Het lijkt me verschrikkelijk als je je land moet ontvluchten en dan in een vreemd land terecht komt
waar je niemand kent! En dan begint het lange wachten in een AZC en de onzekerheid of je in het land
mag blijven. Hoe fijn is het dan dat je een buddy hebt die jou een beetje wegwijs maakt en die jou wat
afleiding kan geven.” zo vertelt Froukje, een Nederlandse buddy die de afgelopen vier maanden heeft
meegedaan met het Buddy Project Hardenberg.
“Ik werd als buddy gekoppeld aan een leuke jonge vrouw met drie kinderen uit Jemen. Gemiddeld één
keer in de week spraken we af en deden we wat leuks samen. De ene keer was dat koffie drinken, een
andere keer wandelen, pannenkoeken bakken, fietsen, picknicken, boodschappen doen of ik hielp haar
met de Nederlandse taal. Veelal simpele dingen waar ik haar een groot plezier mee deed!” Via het Buddy
Project komen vluchtelingen uit het AZC in contact met bewoners van Hardenberg. De mensen in het AZC
zijn vaak eenzaam en dragen een moeilijke geschiedenis met zich mee. Voor hen is het moeilijk om
verbinding met de buitenwereld te maken. Door alle maatregelen rondom corona zijn vele van hen
verder geïsoleerd geraakt. Het buddyproject helpt hen om dit isolement te verbreken en de verbinding te
maken met de lokale inwoners van de Gemeente Hardenberg. “Natuurlijk vond ik het in het begin best
even spannend. Aan wie word je gekoppeld? Uit welke situatie komen ze? Kan ik met ze praten? Ik ben
blij dat ik haar heb leren kennen en dat ik haar kon en kan helpen met integreren. Want integreren dat
kunnen zij niet alleen, dat moeten we samen doen!”, zo besluit Froukje haar verhaal.
Op dinsdagavond 7 september is er weer een informatieavond in de Arninkhof, Scholtensdijk 24 in
Heemse. Naast het witte kerkje. De aanvang is 20.00 uur. Kom je ook en help je mee?

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.

KOM NAAR ONZE INFORMATIEAVOND!
Dinsdagavond 7 september om 20.00 uur.
De Arninkhof, Scholtensdijk 24 in Heemse
(het gebouw naast het witte kerkje in Heemse)
Een deel van het Buddy Project Hardenberg-7
Afgelopen vrijdagavond hebben we het buddyproject-7 afgerond. Het was voor ons een
bijzonder project omdat we de richtlijnen ven de RIVM hebben gevolgd. Zodra er enigszins
zicht was om te kunnen beginnen met een nieuw project hebben we dat gedaan. In de
buitenlucht, aangepast, online bijeenkomsten ed. We zijn blij dat we voor deze groep
bewoners van het AZC en statushouders iets konden en mochten betekenen.

Helaas kon niet iedereen op de foto vanwege veiligheidsredenen of omdat ze deze
avond verhinderd waren. Een bijzonder project vanwege alle Covid maatregelen.
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KORTE BERICHTEN
BESTUURSOVERLEG
In de afgelopen periode hebben we weer
een overleg gehad met het bestuur van
de Stichting Buddy Project Hardenberg
waarbij er verschillende onderwerpen de
revue passeerden. Helaas kon niet
iedereen aanwezig zijn. We zijn blij met
ons bestuur en de geboden
ondersteuning van hen.

BUDDYTALK
Het was heerlijk weer die dag! Ideaal om te
picknicken bij de Oldemeijer. Amani had
heerlijke Jemenitische broodjes gebakken,
ze waren nog warm. Ook vriend Rani was
mee. Ze lieten mij traditionele Arabische
muziek horen en ik liet hen Marco Borsato
en Armin van Buuren horen. We hebben
beachball gespeeld. Leuk om samen iets
actiefs te doen waar je geen
gemeenschappelijke taal bij nodig bent. Ook
de kinderen konden zich daar goed
vermaken. Voor ons allemaal een
ontspannen uitje!

BUDDYTALK
Eindelijk konden we onze buddy’s weer eens
ontmoeten, na een jaar afwezigheid
vanwege hun verblijf in Ter Apel voor hun interview en
de beperkende maatregelen. Waar de felicitaties voor
het slagen voor het examen niet ontbraken. Het was
een gezellige avond waarbij Widyan ook wat lekkers
had gebakken voor ons.
S T A D S W A N D E L I N G In 2018 ontwikkelde Anja Werkman-Ellen voor het Buddy Project
Hardenberg deze prachtige stadswandeling/speurtocht met historische aspecten. (Eigen product)
Omdat Mirjam helaas niet aanwezig kon zijn voor het maken van de foto’s, volgde ik twee
buddykoppels tijdens een deel van deze stadsspeurtocht.

B U D D Y T A L K Afgelopen woensdag zijn we met z'n vieren uit eten geweest in Dedemsvaart!
We hadden dubbel feest, want Fariba en Shahin hebben positief gekregen en Lisanne en Simon
zijn verloofd! Vandaag, donderdag, hebben we met z'n vieren een kinderbedje opgehaald voor
de kleine meid voor in het toekomstige huis. Daarna hebben we een lekker ijsje gegeten met
z'n allen. We zien elkaar regelmatig en hebben het heel gezellig met elkaar.

M I D G E T G O L F E N met de hele
buddygroep tegelijkertijd, dat was
genieten om samen dàt weer te kunnen
doen.

De.
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