Cultuuravond

Het oefenen van de salsa…

Helaas verschijnt onze nieuwsbrief door alle RIVM
maatregelen onregelmatig, omdat ook onze activiteiten
hierdoor steeds stagneren.
Aan het einde van de maand oktober hielden we een
cultuuravond. We genoten van het samenzijn en de bijdragen
die de buddy’s hadden georganiseerd.
Zo klonk: ‘bloed, zweet en tranen”, hoorden we het verhaal
van Sinterklaas, een speciaal lied uit Afghanistan, kon
iedereen een volledige maaltijd gebruiken volgens recept van
onze vrienden uit Jemen. Ongelooflijk hoe druk zij waren
geweest! We genoten van Syrische muzikanten en onze eigen
favoriete muziek. Het was een prachtige avond waar de foto’s
slechts een beperkte indruk geven. Voor de bewoners van het
AZC was het geweldig om even al hun zorgen aan de kant te
zetten en te kunnen genieten van het leven en van elkaar.

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.

AFSCHEID van FRANK
Onze contactpersoon van het COA,
Frank, heeft een andere baan
gekregen. We hebben Frank heel
hartelijk bedankt voor de geweldige
samenwerking!!!

Giften
In december zijn er veel mensen die
nog kijken of ze een goed doel kunnen
ondersteunen met een gift. Steun het
Buddy Project Hardenberg met een
gift. Via deze link is dit in een paar
stappen gerealiseerd. Mogen we op je
steun rekenen?
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Wanneer word jij een buddy?
VERRASSING
Een mooie gezonde verrassing
voor onze gewaardeerde
bestuursleden van de Stichting
Buddy Project Hardenberg.
Op de achtergrond verricht ons
bestuur belangrijk werk voor
onze stichting. Hartelijk dank
voor jullie inzet. Op de onlangs
gehouden bestuursvergadering
hebben we onder andere een
nieuw handboek vastgesteld. Dit
was nodig vanwege wijzigingen
in de regelgeving voor
stichtingen.

RABOBANK CLUBSUPPORT
Graag willen we alle mensen bedanken die in de afgelopen
periode op ons hebben gestemd tijdens de Rabobank
Clubsupport. Ook de Rabobank willen we hartelijk bedanken
voor het beschikbaar stellen van dit mooie bedrag. Al deze
bedragen zorgen ervoor dat we in 2022 weer allerlei
activiteiten kunnen ondernemen met bewoners van het AZC
en statushouders conform onze doelstellingen van de
Stichting. We zijn hier heel blij mee!

BEDANKT
VOOR JULLIE
INZET!

BUDDY TALK

B U D D Y S!
Gezellig eten met elkaar...
Nederlandse en Cubaanse
gerechten. Daarna
konden de kids lekker
spelen.
Een bijzondere geslaagde
bijeenkomst.
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