Buddy’s van vluchtelingen uit de Oekraïne.
Nieuwe mensen ontmoeten, in een nieuw land, met de constante
confrontatie van het nieuws over je thuisland (Oekraïne). Dat is een hele
opgave, zeker met de taalbarrière. Daarom zijn wij als buddy's samen op
zoek gegaan naar een dagje vol afleiding, ontspanning en op een leuke
manier elkaar beter leren kennen. Uiteindelijk besloten we om samen een
dagje naar Wildlands te gaan. Het was fantastisch weer en we hebben alle
vijf heel erg genoten van alle dieren. Ook kwamen we op deze manier leuke
dingen van elkaar te weten, zoals wat voor huisdieren we hebben en hoe je
dierennamen uitspreekt in elkaars taal. Al met al was het een hele leuke dag
en hebben we op basis hiervan besloten vaker met elkaar (2 buddy's en 4
buddyzoekenden) af te spreken.
Onze buddy’s gaan helaas
al vertrekken. Ze hebben
een huis gekregen en gaan
het AZC verlaten. Nog
even een laatste bakje
koffie drinken voordat ze
definitief vertrekken
maar daar dachten zij wat
anders over...

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.

BEZOEK
Bezoek op het AZC. Als je buddy bent,
kom je vast en zeker op bezoek bij de
bewoner op het AZC. Je wordt hartelijk
De meeste eerste bezoeken vinden in de regel plaats
welkom geheten en het is vaak erg
op de kamer van het AZC. Dat is voor de bewoner die gezellig. Ook koken ze graag voor je.
meedoet ook een veilig gevoel. Op de foto drinken ze Deze foto geeft je daar een indruk van.
gezellig thee [ van olijvenbladeren] op z'n Turks.

BUDDY WORDEN?
We hopen begin oktober te starten met Buddy Project Hardenberg 10. We horen vaak mensen
zeggen dat ze er al langere tijd over hebben nagedacht om mee te doen. Super. Wij hopen dat NU
het moment er is voor jou om de daad bij het woord te voegen en je aan te melden.
Je moest eens weten hoeveel mensen er naar uit kijken om een tijdje met een iemand
uit de Gemeente Hardenberg te mogen optrekken… Tot gauw!
Klik op de button om je aan te melden 
B U D D Y T A L K - Begin juni heb ik samen met mijn En je onderneemt samen activiteiten
man mijn buddy gezin naar Winschoten gebracht, zoals bijvoorbeeld hier het bijwonen
ze hadden daar een huis toegewezen gekregen, het van het luchtballonnen festival.
gezin achter gelaten met alle spullen die ze
hadden, ik had met ze te doen, ze hadden geen
bedden, geen kookgelegenheid, een kaal huis.
Afgelopen Dinsdag avond ben ik op bezoek
geweest. Ik werd vrolijk ontvangen door het gezin
en de prachtige meisjes, wat was ik blij verrast, wat
een werk hebben ze verricht en wat mooi hoe ze
Het Buddy Project Hardenberg was uitgenodigd om alles tot een eigen plekje hebben kunnen maken.
deel te nemen aan de BBQ van Hoop. Deze werd
We hebben heerlijk gegeten samen.
door PKN Heemse georganiseerd in samen werking
met de Eettafel Hardenberg. In het kader van
wereldvluchtingendag waren er veel statushouders
uit de gemeente Hardenberg, bewoners van het
AZC Heemserveen en vluchtelingen uit de Oekraïne
uitgenodigd om aan te schuiven. Het was een
fantastische avond met veel ontmoetingen,
gesprekken, lekker eten en live muziek. Een groot
compliment voor de organisatie!!!
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Midgetgolf bij de Rheezerbelten
In ieder project worden er minimaal
drie gezamenlijke activiteiten
georganiseerd. Ze dienen ter stimulans
voor de buddykoppels en zorgen
tevens voor meer binding met alle
andere aanwezige buddy’s in het
project.
“BEN JIJ ER KLAAR VOOR? “

Samen plezier
maken
Heb jij dit wel eens gedaan?

We mochten weer een gezamenlijke activiteit
houden, zo vlak voor de zomervakantie.
Ringsteken vanaf paard en wagen. Toch iets
moeilijker dan gedacht, maar het leverde mooie
momenten op voor de buddy’s.
In de maand oktober zal buddyproject-10 van
start gaan. Wil je meedoen? Geef ons even een
seintje of geef je op via onze website.

OP STAP MET DE BOSWACHTER
De laatste extra activiteit voor de zomervakantie. De buddy’s die hieraan mee
wilden doen kregen een prachtige leerzame rondleiding door de bekendste
boswachter van het Vechtdal Nico Arkes. Hij vertelde ons veel zoals de leeftijd van
een den aan de hand van de takken. Waarom er bomen gesnoeid moeten worden
en dat bijvoorbeeld het blauwe teken op de boom de betekenis heeft dat de boom
nog zeker 100 jaar mag blijven staan. Uitleg over sporen van dieren in het bos en
hoe die te herkennen zijn. We zagen ook een dassenspoor en we hebben uitleg
gehad over de letterzetter, hoe die bomen kan vernielen en waarom hij zo
genoemd wordt. Hoe hars de wonden van de bomen geneest. En natuurlijk ook
over de teken en tekenbeet. We hebben een mooie donkere ree gezien Nico heeft
uitgelegd waarom de jagers nu op de lichtere kleuren jagen om zo een donkerder
ras te krijgen dus de natuur te beïnvloeden. Later aan tafel heeft hij het ook nog
over de wolven in deze regio gehad. Kortom: bar interessant en super leerzaam. Op
Camping & Groepsaccommodatie De Oldemeyer nog even wat gegeten met elkaar.
Een super avond!
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