
Buddy Project 
Hardenberg

Hoeveel statushouders en bewoners van het AZC kunnen wij namens 
het Diaconaal Platform, vanuit de kerken helpen met hun 

integratieproces ?



DOEL:

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

2. De betrokkenheid van inwoners van de gemeente 
Hardenberg bij de opvang van vluchtelingen en 
statushouders vergroten.

Buddy Project Hardenberg



Fase van onderzoek tot juli 2018
(onder kerken, bedrijven, burgers en Gemeente Hardenberg)

Het eerste Buddy Project omvat 2% van de totale doelgroep.

Onderzoeksvraag:
Kunnen wij ook het komende jaar 2018/2019 een aandeel 
realiseren van 25%? 
25% is 150 statushouders/bewoners AZC

Buddy Project Hardenberg



Het Buddy Project Hardenberg staat onder 
leiding van drie coördinatoren:

v.l.n.r. Aly Rensink, Ayold Buit, Jan van der Giessen



Informatieavond:

20 Februari in de Schakel, Lage Doelen 3A in Hardenberg. 
Aanvang 20.00 u 

Doel: Informatie geven en werven van nieuwe buddy’s.



Opzet van het Buddyschap

● Periode van vier maanden.
● Wekelijks contact.
● Begeleiding van Nederlandse buddy’s door o.a. intervisie.
● Gezamenlijke activiteiten.
● Gezamenlijke start en afsluiting.
● In verbinding met andere instanties en initiatieven.

Jij bent de link naar onze samenleving.

Jij bent waardevol in de ontdekkingstocht naar een nieuw bestaan. 
Maar voor beide kanten is contact een verrijking en geldt dat werelden worden 
vergroot.



Buddy Project Hardenberg:

Winnaar van publieksprijs Kerk in Actie 2017



Start van het project met 
een gezamenlijke 
maaltijd. 

Eten verbindt!



Hulp van kerken gevraagd voor:

● Gebed.
● Hulp door:

● Gebruik van ruimten van kerken?
● Soosruimte?
● Gemeenteleden die willen koken 

voor de maaltijd bij aanvang  
van een project?

● Verspreiding van nieuwsbrieven 
aan gemeenteleden?

● Financiële ondersteuning?

Vele handen maken licht werk. (45 kerken)



Hulp van kerken gevraagd voor:

● Promoten onder gemeenteleden om zich 
als buddy op te geven.

Bewoners van het AZC en statushouders praten graag 
over hun geloof. 

Wij hopen ze een 
“goede” gesprekspartner 
te kunnen aanbieden.



Wij komen graag in uw kerkelijke gemeente spreken

over het Buddy Project Hardenberg!

Interesse hiervoor? Maak een afspraak via:

buddyprojecthardenberg@gmail.com

mailto:buddyprojecthardenberg@gmail.com


Visie
Integratie moet òòk van ons komen. 
(ons = de lokale samenleving van de gemeente Hardenberg: 
burgers, bedrijven, organisaties, instellingen, kerken en de 
Gemeente Hardenberg) 

Missie: 
Mijn inzet vormt jouw kans!
(mijn inzet = iedereen vanuit zijn/haar rol/functie ed)

Visie en missie



Genieten tijdens een ouderwetse stoelensdans

Even je problemen aan de kant zetten tijdens 
een gezamenlijke activiteit van het Buddy 
Project.



Genieten tijdens het bowlen.

Na afloop van het bowlen hoorde één van onze 
buddy’s dat hij uitgezet zou worden…



Om de financiën netjes te regelen zijn we bezig 
met de oprichting van 
de Stichting Buddy Project Hardenberg.

Daarna vragen we een ANBI status aan.

Hierdoor kunnen mensen giften overmaken die 
ze van de belasting kunnen aftrekken.

Ook kun je vrienden van de Stichting worden en 
daarmee ons financieel ondersteunen.



Wat is integratie?

Integratie is iets moois wat inspanning van alle 
burgers van een samenleving verlangt opdat zij 
gezamenlijk ernaar streven om, ondanks hun 
verschillende achtergronden, te komen tot een 
nieuwe eenheid waarbinnen men zich onderling met 
de ander, in dit geval de medeburger, verbonden 
voelt.
Willen we dit bereiken dan moeten we daar 
gezamenlijk naartoe werken. En daar is inspanning 
en beleid voor nodig.



Bestuursleden voor de stichting vragen we uit de 
diverse segmenten van de samenleving. 
Zij vormen een brugfunctie naar ieder segment.

Wat vragen we?
Burgers  Tijd (buddy zijn)
Bedrijven  Ondersteuning waaronder €
Kerken  Gebed en hulp waaronder €
Gemeente H. Ondersteuning waaronder €
Lokale fondsen Ondersteuning door €

Wat is er nodig om dit goed te organiseren? 
Berekende kosten zijn globaal € 1.000 pp.
Dus hulp aan 150 mensen maximaal € 150.000



Mooi 
veelbelovend 
artikel in de 
Stentor.

Binnenkort 
overleg met 
de 
wethouder.



In verbinding met…



Iedere maand is er een Nieuwsbrief!

Op welk e-mail adres wilt u 
deze nieuwsbrief ontvangen?
Geef het aan ons door!

Brengt u uw gemeente op de 
hoogte van onze activiteiten?

Er zijn nog wat nieuwsbrieven 
over om mee te nemen voor de 
leesplank in uw kerk. 
Graag wat meenemen!!!



Meer informatie via:

• www.dphardenberg.nl    onder het kopje: werkgroep Diaconaal Platform.

• Facebookpagina: Buddy Project Hardenberg.
• Like onze pagina om meer bekendheid te genereren.



Wij wonen en leven in de gemeente Hardenberg!



Mogen we rekenen op 
uw steun?


