
 
4de Buddy Project Hardenberg 
‘I feel a lot of exitement’ zo vertelde een meneer en mevrouw uit Libië. Ze kunnen niet wachten tot 
het moment daar is wanneer ze hun Nederlandse buddy’s zullen ontmoeten.  
Tweeënzeventig bewoners van het AZC en statushouders stonden vrijdagavond 1 maart klaar om de 
Nederlandse buddy’s te ontmoeten in De Levensbron in de Marslanden, gastheer van het 4de Buddy 
Project Hardenberg.  De belangstelling om deel te nemen aan het vierde Buddy Project Hardenberg is 
heel erg groot.  

Het Buddy Project Hardenberg maakt een koppeling 
tussen bewoners van de gemeente Hardenberg en 
bewoners van het AZC en statushouders met als doel 
om hun isolement te doorbreken en integratie te 
bevorderen.  ‘In totaal zijn we nu samen met de 
Nederlandse buddy’s met honderd tweeëntwintig 
personen, groter moet een project niet worden.’  zo 
vertelde Ayold Buit, een van de drie coördinatoren. 
‘Terwijl er nog veel meer bewoners van het AZC waren 
die graag hadden willen meedoen aan dit project,’  

Deelnemers die aan elkaar worden gekoppeld hebben vaak dezelfde interesses zodat een relatie 
opbouwen haalbaar is in de 4 maanden die een project duurt. Bijzonder in dit vierde project is de 
deelname van twee ‘nieuwe’ Hardenbergers. Een mevrouw uit Eritrea woont nu zes jaar in 
Nederland en wil graag asielzoekers helpen. Een andere mevrouw uit Pakistan nam deel aan het 
eerste Buddy Project Hardenberg toen ze nog in het AZC Heemserpoort verbleef, ze verkreeg de 
status en later kreeg ze een woning in Hardenberg. Ook zij wil graag asielzoekers helpen. Beide 
dames weten hoe moeilijk het is om een nieuw bestaan in Nederland op te bouwen. Dit project helpt 
daarbij. Een wandeling of kop koffie drinken met een goed gesprek kan al zoveel betekenen.’  Het 4de 
project duurt tot 25 juni en meer informatie is te lezen op onze website: 
http://buddyprojecthardenberg.nl 
  
Stichting Buddy Project Hardenberg 

Bij Notariskantoor Bentum Nijboer in Hardenberg zijn 
woensdagmiddag 6 maart de statuten ondertekend om 
officieel bekend te maken dat het Buddy Project 
Hardenberg de komende jaren verder gaat als Stichting 
Buddy Project Hardenberg. Het project maakte in het 
afgelopen jaar een stevige groei door. Het eerste project 
begon met 25 deelnemers op 1 november 2017, maar 
ondertussen kent het vierde project 122 deelnemers. De 
Stichting Buddy Project Hardenberg is opgericht vanuit 

het advies van het bestuur van het Diaconale Platform om de financiën goed te regelen, om 
transparant te kunnen werken en de mogelijkheid om giften te kunnen ontvangen. Daarvoor is er 
een bankrekening geopend en wordt er daarna een ANBI status aangevraagd, waardoor het mogelijk 
wordt voor particulieren om hun giften ook van de belasting te kunnen aftrekken. 
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Wij zijn altijd bereid om een presentatie over het Buddy Project Hardenberg te verzorgen. Op onze 
website kun je een aanvraag voor een presentatie invullen en verzenden. We nemen daarna zo 
spoedig mogelijk contact met je op. Tevens kun je zien welke avonden al bezet zijn. Wellicht een idee 
voor een deel van een gemeentevergadering? 
 
Op onze facebook pagina en Instagrampagina: Buddy Project Hardenberg, kun je met regelmatig 
berichten, foto’s en video’s bekijken. Like onze pagina en je blijft automatisch op de hoogte.  
 
 
 


