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

We zijn blij dat we weer 100%
gewoon konden starten. De
vorige lockdown gooide veel
roet in het eten voor wat betreft
de gezamenlijke activiteiten. We
zijn trots op deze buddy’s die zo
goed en kwaad als mogelijk was
de contacten met de bewoners
van het AZC hebben
onderhouden in project-8.

EINDELIJK! Buddy Project-9 is gestart!

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.

Eerste Oekraïense
vluchtelingen
nemen deel aan
Buddy Project
Hardenberg-9.

Een blind date aangaan. Open staan voor nieuwe mensen, mensen die jouw hulp echt nodig hebben.
De opwinding van nieuwe mensen, nieuwe culturen, nieuwe relaties aangaan. Vrijdag 8 april werden
er ruim 60 mensen aan elkaar gekoppeld. Het blijft altijd weer een mooi moment in ons Buddy Project
Hardenberg. Paul Spit wat heb je weer mooie foto’s gemaakt! Dank je wel!
#buddyprojecthardenberg #integratie in de #gemeentehardenberg #gewoonevendoen

Met veel enthousiasme nemen een aantal
Oekraïense vluchtelingen deel aan ons
project om zo weer een beetje het
familiegevoel terug te krijgen.
Dank aan de COA voor het beschikbaar
stellen van een mooie touringcar.

April 2022 ●nummer 1 ● Volg ons ook via Facebook en Instagram: Buddy Project Hardenberg

De Eettafel verzorgde de maaltijd van de startavond!
Wat hebben we
lekker gegeten met
elkaar op de
startavond van Buddy
Project Hardenber-9.
Gineke Peltjes-Mooi
had een heerlijke
linzensoep gekookt
en Lubna
Abdulwahab had de
hoofdmaaltijd
verzorgd samen met
anderen. SUPERRR
BEDANKT DAMES!!!!

Korte berichten

Korte berichten

Korte berichten

de

De Hessenwegkerk is gastheer van het 9
Fietsenproject van het Diaconale
buddyproject. We zijn hen zeer dankbaar voor de
Platform loopt goed!!!
getoonde gastvrijheid.

Het 8ste buddyproject werd afgesloten met
een heerlijke maaltijd bereidt door de
deelnemers zelf.

Koningsdag vieren met je buddy!
HOE LEUK IS DAT?

Vele fietsen hebben reeds hun doel bereikt en
vele bewoners van het AZC zijn hiermee blij
gemaakt Heb je nog een fiets over?
Bel 06- 51 74 31 36

Nieuwe bewoners van het AZC en een statushouder uit Hardenberg staan klaar voor Buddy
Project Hardenberg 9. Niet iedereen staat helaas op de foto. Niet iedereen wil dat vanwege
veiligheidsredenen. De mensen komen weer uit verschillende landen zoals Syrië, Afghanistan,
Iran, China, Jemen, Palestina en Turkije.
#buddyprojecthardenberg #integratie in de #gemeentehardenberg #gewoonevendoen
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