Bijzondere ontmoeting

“

In december kreeg ik op een vrijdagavond een WhatsApp bericht van een asielzoeker die
Ik in mei 2017 had ontmoet op het AZC. Momenteel heeft hij een verblijfstatus in Italië.

Doelstelling:

“Ik zit in de trein naar Hardenberg en wil je graag ontmoeten dit
weekeinde. Kan dat?” zo las ik zijn bericht.

Het sociale isolement van
vluchtelingen en statushouders
doorbreken en integratie bevorderen.

“Natuurlijk kan dat, dat gaan we regelen.” Benieuwd naar de reden zocht ik hem die zaterdagavond op
en we hebben anderhalf uur gepraat over allerlei onderwerpen. Gepraat alsof we vrienden waren.
Waar ken ik deze man van? Twee maal heb ik hem destijds ontmoet op het AZC. De eerste keer tijdens
een koffieochtend aan een picknicktafel met diverse bewoners van het AZC en andere inwoners van de
Gemeente Hardenberg die hier ook aan meededen. De tweede keer was ik voor het Buddy Project
Hardenberg op het AZC en zag ik hem weer staan. Opnieuw volgde een praatje. Daarbij hadden we een
kort maar intensief gesprek waarbij ik luisterde naar zijn verhaal en hem probeerde te bemoedigen. Wat
een problemen allemaal! Kort daarop was hij niet meer op het AZC maar kreeg ik een WhatsApp
berichtje met oud en nieuw en later ook met Pasen. De jaren die volgden onderhielden we contact met
elkaar op bovenstaande wijze. Ik kwam erachter dat hij weer in Italië woonde en daar de status had
verkregen. Nu was hij naar Nederland gekomen om alle mensen te bedanken die hem destijds hadden
geholpen. Verbaasd vroeg ik: “Maar wat heb ik dan gedaan? Volgens
mij heb ik niets bijzonders gedaan.” “Jawel antwoordde hij, ik zat in
een hele moeilijke situatie en de twee ontmoetingen met jou gaven
mij veel hoop en energie om door te gaan.”
Voor mij een hele bijzondere ontmoeting omdat ik mij realiseerde
wat een korte ontmoeting, oprechte geïnteresseerdheid in de
ander, een vriendelijk bemoedigend woord kan teweegbrengen bij die
ander. Als vrienden zijn we die avond uit elkaar gegaan. 23 December 2021, twee dagen geleden, volgde
een gezinshereniging met zijn vrouw en kinderen na een periode van ruim 5 jaar elkaar niet te hebben
gezien. Fijne Kerstdagen samen!!!
Wat kun jij doen voor een bewoner van het AZC?

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.

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?

Wees van betekenis voor een ander en geef je nu op om buddy te
worden van ons buddyproject!
23 december 2021
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Een verslag van een buddy
Hoi, even een update van onze kant. Wij ontmoeten Zeinab meestal 2x per
week. Ik ga op woensdag naar haar toe en in het weekend komt ze 1x bij
ons. Ons contact is heel leuk en goed, vaak wel met Google translate. A.s
zaterdag gaan we Alia (was gekoppeld aan Bep) bezoeken in Puttershoek.
Ze heeft daar een woning gekregen. Zeinab gaat mee.
Ik heb ook een paar keer contact gehad met de gemeente Barendrecht waar
Zeinab op de wachtlijst staat. Zo kwam Zeinab in aanmerking voor een
project waarbij ze op korte termijn bij een alleenstaande vrouw in
Barendrecht zou kunnen wonen voor 3 maanden in overleg met COA.
Daarna zou de woningbouwvereniging zorgen voor een huis. Het was
afgelopen woensdag rond maar toen appte Zeinab me, ze zag er toch vanaf.
Ze vindt het te spannend. Ze blijft liever wachten in het AZC ook al betekent
dat waarschijnlijk dat ze langer op een huis moet wachten. Dus voorlopig
blijft ze hier en blijven we contact houden.
Groet Jolinde

SAMEN DELEN

Samen met de diaconieën van de kerken in Hardenberg en Heemse wordt voor de kerstdagen de actie
“samen delen” gehouden. Veel mensen krijgen van hun werkgever een kerstpakket. Voor de meeste is
dit een leuk extraatje. Maar er zijn helaas ook veel mensen die geen kerstpakket krijgen maar wie iets
extra’s tijdens de feestdagen juist goed kunnen gebruiken. Daarom zamelen wij voor de kerstdagen
kerstpakketten in. De mensen van de werkgroep samen delen stellen daaruit nieuwe pakketten samen
die dan worden uitgedeeld aan mensen die dit goed kunnen gebruiken. Samen met Jolanda mocht ik
kerstpakketten uitdelen aan de buddy’s van ons project. WAT EEN ENTHOUSIASTE REACTIES!!!!

B

Vanwege de veiligheid slechts een paar
foto’s van bewoners van het AZC.

“Bij de eerste ontmoeting van het buddyproject klikte het meteen tussen ons.”
Wij hebben een fijne relatie met onze buddy’s uit Cuba.
Bij de eerste ontmoeting van het buddyproject klikte het meteen tussen ons en de kinderen onderling. Een
warm welkom voor allemaal. We hebben elkaar meerdere keren ontmoet buiten de buddy avonden om.
Zowel in het AZC als bij ons thuis hebben we een paar keer afgesproken. Er wordt veel gelachen en wij
hebben geleerd om te salsa dansen. Ook genieten we van elkaars kookkunsten en we hebben samen
gegourmet. De kinderen kunnen het ook goed met elkaar vinden en communiceren prima met elkaar.
Ondanks de taalbarrière, wat soms heel komische situaties oplevert, kunnen we elkaar goed begrijpen. We
spreken elkaar elke week wel via WhatsApp of omdat we elkaar ontmoeten.
Wij vinden het bijzonder om mee te maken hoe je in zo’n korte periode al zo veel kan delen met elkaar. Wij
zien dit echt als een verrijking om de buddy’s een gevoel te geven
dat ze met open armen worden ontvangen hier in Nederland. Gr. Rianne.

December2021
2019●nummer
●nummer711
● Volg
Facebook
Instagram:
Buddy
Project
Hardenberg
December
● Volg
onsons
ookook
viavia
Facebook
enen
Instagram:
Buddy
Project
Hardenberg

