Project 8 is gestart met ruim 80 deelnemers!
Het heeft even geduurd, maar we zijn weer als vanouds gestart met een nieuw buddyproject. Voor
de periode van 4 maanden zoeken zij elkaar wekelijks op. Met diverse activiteiten verstevigen zij hun
onderlinge band waardoor er vriendschappen ontstaan. Hierdoor kan integratie plaatsvinden. Wat
was het een geslaagde bijeenkomst. Paul Spit willen we hartelijk bedanken voor het maken van de
foto’s van deze startavond. Iedereen die staat afgebeeld op de foto heeft hier schriftelijk
toestemming voor gegeven.

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

PKN HEEMSE
is gastheer van Buddy
Project Hardenberg 8

Na de koppeling op het kerkplein genoot iedereen van de soep en de stamppot met een gehaktbal en
worst. Er was volop eten, we hielden zelfs over. In deze positieve ambiance werd de start gemaakt van
buddyproject 8. Aan het einde van de avond werden de bewoners van het AZC terug gebracht door
hun buddy’s naar het AZC.

G A S T V R I J H E I D!! Wat een groots
onthaal van de PKN Heemse als gastheer
van Buddy Project Hardenberg-8. Koster
Jaap en Tiny kookten een Hollandse
stamppot geschikt voor zo’n 80 mensen.
Samen met nog een vrijwilliger stonden
ze garant voor de hele organisatie die
gestroomlijnd verliep!!! We willen hen
heel hartelijk bedanken voor hun hulp!
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Hulp aan Jacob op LESBOS is afgerond.
In de afgelopen periode hebben we vele donaties voor Jacob en zijn
familie ontvangen. ALLE GEVERS WILLEN WE HEEL HARTELIJK
BEDANKEN. HARTVERWARMEND!! Daardoor kon Jacob en zijn familie
ontsnappen aan de ellende van kamp Lesbos. Alle deze maanden is het
samen met jullie gelukt om de huur van het kleine appartementje te
betalen. Nu we hiermee stoppen heeft Jan het resterende geld (€ 1500)
aan hem overhandigd tijdens een etentje, als start kapitaal voor de
toekomst. Iedereen die structureel maandelijks een bedrag

overmaakt, willen we vragen om dit nu weer stop te zetten.

Waarom stoppen we nu met de hulp aan Jacob en zijn familie?
We stoppen ermee omdat de ouders van Jacob nu in Berlijn zijn en dat Jacob en zijn broer kunnen wonen bij Zaporeak. Zaporeak is een Spaans
Bask NGO die kookt voor 2500 mensen per dag. Zij hebben buiten de gehuurde keuken ook een appartement waarin nu ook plaats is voor hun.
We huurden vooral ons appartement voor de ouders die niet gezond zijn. In Griekenland kreeg hij geen medicijnen. Geen medicijnen betekent
dat hij blind zou worden door de suiker. Moeder had vooral een rug probleem en ernstige artrose. Vergeet hierbij niet dat je in het kamp gewoon
op de grond slaapt. We kunnen wel zeggen dat ze fysiek en geestelijk een stuk sterker zijn geworden door ons appartement.

WIJ ZOEKEN DRINGEND:

Welke muzikanten willen ons helpen op onze
cultuuravond? We zoeken muzikanten die
gezellige (dans) muziek kunnen maken.
Neem contact met ons op: T. 06-36120108.

We zoeken fietsen voor ons fietsenproject.
Hiermee vergroten we de mobiliteit van de
bewoners van het AZC. Ideeën?????
Neem contact met ons op: T. 06-51743136

BUDDYTALK
Nog steeds ontvangen we berichten van ex-buddy’s die nog
steeds contact onderhouden met hun buddyzoekenden.
Wij zijn daar heel blij mee.
Wil jij ook meedoen aan
het volgende
buddyproject die in
maart 2022 zal
beginnen?
Geef je dan nu alvast op.
Klik op de foto om je aan
te melden.

We hebben een bezoek gebracht
aan het AZC te Sneek, blij en
dankbaar dat onze
buddyzoekenden mogen blijven.
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