
      
 Bibliotheek stimuleert uitleen van boeken      

 aan bewoners van het AZC. 
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16 maart startavond: Match made in Heaven! 
 

 
Onze eerste ontmoeting was 
vrijdagavond 16 maart, de buddy match 
avond. Geen idee wat ik ervan kon 
verwachten en het was best spannend. 
Aan mijn tafel had ik een kort gesprekje 
met een mooie jonge vrouw uit Eritrea 
met haar baby van net 1 maand. Zij laat 
mij trots een foto zien van de eerste 
dagen met haar baby en haar andere 
kinderen. Dan komt er een vrouw 
tegenover mij zitten waarvan ik dacht dat 
zij misschien ook buddy is, maar zij is van 
de Christen Unie die deze avond erbij 
zijn. Later komen er een man en vrouw 
bij ons aan tafel, er is oogcontact en we 
geven elkaar een hand. Beetje verlegen 
zitten we bij elkaar… Dan begint de 
matching. Iedereen gaat staan en één 

voor één worden we voorgesteld aan elkaar. Ik 
kijk wat rond en denk zou ik gematched zijn aan 
die mooie vrouw waar ik net al een gesprekje  
mee had of toch aan dat gezin dat net 
binnenkwam of misschien aan de man en 
vrouw die al bij mij aan tafel zitten. Na de 7e 
matching wordt ik naar voren geroepen en dan 
de namen van mijn gematchte koppel, het zijn 
Peter en Sabita, mijn hart maakt een sprongetje 
want ze lijken me heel vriendelijk. Sabita en ik 
geven elkaar een omhelzing en drie kussen, 
Peter geeft een hand en een knuffel. We zijn 
zichtbaar blij met elkaar, maar hoe kan dat, we 
kennen elkaar nog niet, toch voelt het gelijk 
goed. Zij zijn dus het stel die al bij mij aan tafel 
zaten. We gaan bij elkaar zitten en praten 
honderduit, gelukkig spreken zij goed Engels en 
Sabita ook al redelijk Nederlands, we kunnen in 
ieder geval goed communiceren met elkaar en 
dat is fijn. We eten en praten samen, het is 
gezellig. Dan is het tijd om naar huis te gaan. 
We lopen naar de hal om onze jassen te pakken 
en toeval of niet, maar mijn jas hangt tussen die 
van Peter en Sabita, we kijken elkaar verbaasd 
en blij aan, dit moest zo zijn. Match made in 
Heaven noem ik het maar.  

Nieuwsbrief  
Buddy Project Hardenberg 

de scan komt een bon uit het systeem waarop alle 
uitgeleende boeken staan per pas (dit kunnen er 
maximaal 30 zijn) Hierop zet de medewerker van 
de Bibliotheek het Vreemdelingen-nummer en 
geeft men aan welke boeken zijn geleend door de 
desbetreffende bewoner. De bewoner levert de 
bon in bij het AZC. Omdat de bon ingeleverd wordt 
bij het AZC kan er een kopie bon uitgedraaid 
worden voor de bewoner zelf, waarop de 
inleverdatum staat vermeld.  

 
De eerste boeken worden uitgeleend! 
  
 

 

 

 

 

 

 

Ik breng Peter en Sabita terug 
naar het AZC, we plannen nog 
niets maar we hebben wel 
uitgesproken dat we het fijn 
vinden om elkaar weer te zien.  
 

Doelstelling Buddy Project 
Hardenberg: 
 
Het sociale isolement van 
vluchtelingen en statushouders 
doorbreken en integratie 
bevorderen. 
 
De betrokkenheid van 
Hardenbergse inwoners bij de 
opvang van vluchtelingen en 
statushouders vergroten.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Maandagmorgen 26 maart  

hebben we nog twee koppels  

kunnen toevoegen aan het 2de  

Buddy Project Hardenberg. 

 

 

 

 

 

 

Bekijk hier een kort fragment 

van de startavond. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “Weten jullie of er ook een regeling is 
getroffen om boeken uit te lenen aan 
bewoners van het AZC?”  Deze vraag 
kregen wij als coördinatoren onlangs 
tijdens een intervisiemoment van het 
Buddy Project Hardenberg.   
Een logische vraag als je omgaat met buddy’s 
die graag de Nederlandse taal willen leren. Bij 
navraag bij de bibliotheek bleek een dergelijke 
regeling echter nog niet te bestaan.  Jorien van 
’t Zand, medewerker Participatie & 
zelfredzaamheid, van de bibliotheek van 
Hardenberg, was direct enthousiast om ook 
voor deze doelgroep, het lenen van boeken 
mogelijk te maken. In overleg met Liesbeth 
Kleisen, directeur AZC Heemserpoort, kwamen 
zij tot de volgende oplossing: De groepspassen, 
waarvan er 2 voor het AZC beschikbaar zijn 
liggen in de Bibliotheek. Iedere bewoner kan op 
vertoon van hun locatiepas 2 boeken lenen per  
keer. Ze zoeken een boek uit en scannen deze.  

 

Winnaar Publieksprijs 
 2017 Kerk in Actie  

Verslag van een 
Nederlandse buddy 
over de startavond. 

https://www.youtube.com/watch?v=spzOGbWU284
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 Fase van onderzoek tot juli 2018 
In de periode tot de zomervakantie onderzoeken 
we de financiële haalbaarheid om het Buddy Project 
Hardenberg aan meer nieuwe Hardenbergers en 
bewoners van het AZC te kunnen aanbieden.  

 
We zijn gestart met een inventarisatie onder de  45 
kerken van de gemeente Hardenberg, voerden 
gesprekken met de Gemeente Hardenberg en de 
afgelopen maanden zijn we ook bezig met het 
benaderen van bedrijven, organisaties en 
instellingen. Op de ontbijtbijeenkomst van 
zakennet.Hardenberg heb ik ’s morgensvroeg de 
aftrap hiervan gehad.  Hier heb ik mogen spreken  

 
over o.a. de mogelijkheden om bepaalde 
personeelstekorten te kunnen oplossen. Dit 
resulteerde de dag erna direct al in het aanbod van 
de eerste werkervaringsplek. Als er één schaap over 
de dam is… We willen graag een verbinding vormen 
om statushouders en bedrijven dichter bij elkaar te 
brengen en te verwijzen naar de juiste instanties, 
zodat statushouders verder kunnen met hun 
nieuwe bestaan in Hardenberg op te bouwen. 
Kortom we zijn druk in de weer met ons onderzoek 
om te kijken of we ons aandeel van 4% naar 25% 
van de doelgroep kunnen opschalen.  
Wordt vervolgd… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Oud-Hollandse spelletjes avond. 
 
 

Dinsdagavond hadden we een gezellige 
Oud-Hollandse spelletjesavond. Veel 
familieleden waren meegekomen zodat 
het erg vol maar bovenal heel gezellig 
was. Nieuwe contacten werden gelegd. Er 
werd getolkt zodat sommige koppels 
goede gesprekken konden voeren. Er zijn 
in dit project best grote verschillen in de 
beheersing van de taal. Dat roept de 
nodige creativiteit op om elkaar toch te 
verstaan.  
 

 

 

 

 

Nog maar een paar maanden in 
Nederland en nu al een buddy… Dat 
overkwam deze man uit Iran die hier 
dolblij mee is. Hij wil graag de 
Nederlandse taal leren en dit buddy 
echtpaar kan hem daarbij goed helpen en 
wegwijs maken in onze gemeente 
Hardenberg. Veel succes samen! 

     GOEDE DOELEN DAG HHC HARDENBERG    
 
 
 

Het Buddy Project Hardenberg en de 
Voedselbank zijn uitgenodigd om 
aandacht te vragen voor hun project op 
de Goede Doelen Dag van HHC 
Hardenberg op zaterdag 21 april. We 
hebben uiteraard van de gelegenheid 
gebruik gemaakt om bezoekers te 
attenderen op de mogelijkheid van buddy 
zijn. Tevens hebben we de OCH 
geïnformeerd over onze 
toekomstplannen. We hopen dat dit een 
mooi vervolg zal krijgen. In de rust van de 
wedstrijd kregen we een cheque 
aangeboden door de voorzitter van HHC 
Hardenberg, dhr. Bert Beun. We willen 
HHC Hardenberg heel hartelijk danken 
voor deze mogelijkheid en support! 

 


