
 

 

INSPIRATIEVOORBEELDEN DEEL JE TOEKOMST MET VLUCHTELINGEN 

Op zoek naar veiligheid 
 Buddy project in Hardenberg  
 

Samenvatting  
De kerken van de gemeente Hardenberg zijn 
verenigd in het Diaconaal Platform 
Hardenberg. Op verzoek van de gemeente 
Hardenberg hebben zij nagedacht over hoe de 
kerken vluchtelingen die vanaf 24 oktober 
2016 zijn gearriveerd in het AZC 
Heemserpoort, kunnen helpen zich thuis te 
voelen. Daarvoor is een speciale werkgroep 
van het Diaconaal Platform opgericht. Deze 
werkgroep organiseert o.a. het “fietsenproject” 
om de mobiliteit van de vluchteling te 
versterken en andere, kleine ondersteunende 
acties en activiteiten voor het AZC. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Daarnaast is de werkgroep Diaconaal Platform 
initiator van het “Buddy Project Hardenberg”. 
Dit project helpt asielzoekers en statushouders  
bij hun sociale integratie. Dit doen ze door 
betrokken inwoners van Hardenberg aan hen 
te koppelen èn voor een periode van 4 
maanden te begeleiden. Waar mogelijk 
vormen ze ook een verbinding in de zoektocht 
naar werk. 
 
Lees meer over hun aanpak en belangrijke 
bouwstenen. 
 
Bouwsteen 1: Wat is de aanleiding om te 
starten? 
We vinden het belangrijk om als bewoners van 
de gemeente Hardenberg gastvrijheid uit te 
stralen in het proces van integratie en 
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daarmee een gastvrij beeld en een warm 
welkom van onze gemeente te geven. 
Integratie moet óók van ons komen. (ons = de 
lokale samenleving van de gemeente 
Hardenberg). Integratie is iets moois wat 
inspanning van alle burgers in een 
samenleving verlangt. Opdat zij gezamenlijk 
ernaar streven om, ondanks hun verschillende 
achtergronden, een nieuwe eenheid te vormen 
waarbinnen men zich onderling met de ander, 
in dit geval de medeburger, verbonden voelt. 
 

 
    Ayold Buit:  

“Het is super gaaf om een heel klein stukje  
van iemands leven (in de nood) mee te lopen  
en daar het verschil voor hem of haar te  
mogen maken. Dan kun je als christen en  
niet christen heel praktisch te werk gaan!  
Iedereen kan meedoen aan ons project. We  
streven inclusie na.” 
 

 
 
Bouwsteen 2: Wie is de doelgroep en waarom? 
De bewoners van het AZC en statushouders in 
de gemeente Hardenberg zijn onze doelgroep. 
Maar daarnaast ook de inwoners van de 
gemeente. Dit met de volgende doelen:  

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

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

3. We vormen waar mogelijk een 
verbinding in hun zoektocht naar werk. 

 

 
 
 

Bouwsteen 3: Wie voeren de activiteiten uit? 
Voor de organisatie van het Buddy Project 
Hardenberg zijn drie coördinatoren 
aangesteld. Zij kunnen elkaar vervangen bij 
ziekte en zorgen samen voor de continuïteit. 
Ze zijn verantwoordelijk voor de organisatie 
van het gehele project. De coördinatoren 
ontvangen een vergoeding die de onkosten 
dekt en vormen daarmee de stabiliteit in het 
project. 
 
Het eerste project begon op 1 november 2017 
met 25 deelnemers, ondertussen telt het 
vierde project 122 deelnemers. Het Buddy 
Project Hardenberg is 6 maart 2019 een 
stichting geworden. 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. 
 
 
Bouwsteen 4: Met wie werk je samen? 
We werken samen met:  

- Het Diaconaal Platform en onze 
werkgroep. Het Buddy Project 
Hardenberg maakt deel uit van die 
werkgroep. 

- In onze nieuwsbrief van december 
2018 op onze website hebben we alle 
organisaties benoemd waarmee we in 
dat jaar hebben samengewerkt. 

- Daarnaast participeren we in een 
overleg waarin allerlei instanties zitten 
die met de doelgroep samenwerken.  

 
 
Jan Heuver (voorzitter ZWO-commissie):  
“Het is een hoopvol project. Veel mensen in  
het dorp kijken nog de andere kant op als ze  
een asielzoeker zien, maar binnen het  
buddyproject ontstaan vriendschappen en  
mensen voelen zich gezien.” 

 
 
 
Bouwsteen 5: Welke middelen heb je nodig? 
We hebben vooral vrijwilligers nodig. We 
maken een koppeling tussen betrokken 
inwoners uit de gemeente Hardenberg en 
bewoners van het AZC en statushouders. 
We doen ons best om een goede match te 
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maken zodat er een klik ontstaat met je 
buddyzoekende. Je helpt je buddy met de 
integratie in onze gemeente en samen 
onderneem je allerlei activiteiten. Voorbeelden 
hiervan zijn wandelen, fietsen, koffie drinken, 
koken, eten, praten en erop uit gaan. 
Het Buddy Project Hardenberg duurt 4 
maanden. We hopen dat het contact omslaat 
in vriendschap, zodat na deze periode de 
integratie en de contacten verder gaan. 
Uiteraard mag je ook stoppen na 4 maanden. 
 
Bouwsteen 6: Hoe regel je de communicatie? 
We hebben een eigen website en publiceren 
een maandelijkse nieuwsbrief. We zijn actief 
op Facebook & Instagram. Voor communicatie 
met de Nederlandse buddy´s maken we 
gebruik van e-mail berichten en whatsapp.  
Voor een nieuw project hopen we veel nieuwe 
vrijwilligers te ontvangen. Om deze te werven 
maken we gebruik van regionale en lokale 
kranten, nieuwsbrieven, uitnodigingen en 
powerpointpresentaties om dit kenbaar te 
maken binnen de kerken. We liepen met een 
spandoek tijdens de avondvierdaagse en 
proberen mensen te bereiken via 
mond-op-mond reclame. 
 

 
  
Bouwsteen 7: Welke locatie gebruik je? 
We organiseren iedere keer een startavond en 
een afsluitende bijeenkomst in één van de 45 
kerken die Hardenberg rijk is. Dit doen we via 
een roulatiesysteem. Op deze wijze belasten 
we niet één speciale kerk. We doen het samen 
vanuit de kerken! 
 
Bouwsteen 8: Hoe is de interne organisatie? 
Vanaf 6 maart 2019 zijn we een stichting 
geworden. We zijn daarmee verantwoording 
schuldig over onze activiteiten aan ons bestuur 
van het Buddy Project Hardenberg. Daarnaast 
onderhouden we goede contacten met het 
bestuur van het Diaconale Platform. Zij 

hebben vanaf 6 maart een adviserende rol 
naar ons toe. We willen graag alle 45 kerken 
blijven vertegenwoordigen. 
 
Alle diaconieën van de 45 kerken ontvangen 
iedere maand onze nieuwsbrief met het 
verzoek deze te delen met hun achterban, 
zodat gemeenteleden goed geïnformeerd 
(kunnen) zijn wat er gebeurd door de 
werkgroep van het Diaconale Platform. 
Het is aan de kerken zelf op welke wijze ze dit 
doen. De nieuwsbrieven staan op onze 
website. 
 

 
 
Bouwsteen 9: Hoe houd je elkaar scherp? 
Ieder project wordt geëvalueerd met 

- de coördinatoren alleen 
- de Nederlandse buddy’s  
- Bewoners AZC/Statushouders 

Jaarlijks vindt er, indien nodig, een evaluatie 
met het COA, Gemeente Hardenberg en 
Vluchtelingenwerk plaats. 
Verantwoording leggen we af aan ons bestuur  
van de stichting Buddy Project Hardenberg. 
 
Zelf aan de slag 
Meer informatie is te vinden op 
buddyprojecthardenberg.nl. Daar zijn ook 
diverse tips te vinden, als je er zelf mee aan de 
slag wilt! 
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https://buddyprojecthardenberg.nl/

