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Het jaar 2019 was een enerverend jaar voor Buddy to Buddy Breda. We waren 
in 2018 zo succesvol geweest en hadden zoveel matches bereikt dat het een 
uitdaging zou worden om de lat even hoog of nog hoger te leggen. Tot tevre-
denheid kunnen we stellen dat we daar ruimschoots in geslaagd zijn.
Het was een topjaar. Een kleine greep uit de hoogtepunten; we hebben dit 
jaar 300 mensen gekoppeld en daarmee nieuwkomers (vluchtelingen) uit hun 
isolement gehaald en de betrokkenheid van Bredase inwoners bij hun nieuwe 
stadsgenoten bevorderd. We hebben grote en kleine evenementen georgani-
seerd, we zijn ‘het goede doel’ geworden van Nassau Scholengemeenschap, 
we hebben afscheid genomen van Hannah, projectleider van het eerste uur. 
We hebben een RvT geïnstalleerd. We hebben de maandelijkse BommelBud-
dyBorrel geïntroduceerd voor onze vrijwilligers, we hebben nieuwkomers op 
weg geholpen naar werk, ze in het voetlicht gezet, doorverwezen naar hulp-
verleners, gemotiveerd voor vrijwilligerswerk. We hebben sponsors geworven, 
nieuwe samenwerkingspartners gevonden, we zijn ‘Smaakmakers’ van de stad 
Breda geworden, ons verbonden aan een leergemeenschap van studenten van 
hogeschool Avans en we hebben 3 stagiaires verwelkomd. Er is een anima-
tie-wervings film gemaakt en een koffietentje zette een spaaractie op.

De kers op de taart is dat we vanaf november ons eigen onderkomen hebben 
waar we dagelijks kantoor kunnen houden, verbinding met de buurt aan kun-
nen gaan en onze huiskamer, met alle activiteiten, een extra impuls kunnen 
geven. 

Inleiding



Iedere twee of drie maanden organiseerden we een nieuwe Matchingsron-
de. Dat deden we door te beginnen met een gezamenlijk diner. Op deze 
avond ontmoeten de buddy’s elkaar voor het eerst. Iedereen neemt iets te 
eten mee en wij zoeken een bijzondere locatie; een theaterzaal, een crea-
tieve werkplek of een leegstaande ruimte in een museum. Altijd een frisse 
plek die moderniteit en energie uitstraalt. Het meegebrachte eten, door alle 
buddy’s zelf gemaakt, vormt een heerlijk multicultureel buffet. In 2019 zijn er 
150 matches geweest verdeeld over vijf rondes. In november was de laatste 
Matchingsronde van 2019. We hadden op het einde van het jaar alweer een 
flinke wachtlijst voor het jaar 2020.

Die matches komen niet zomaar vanzelf tot stand. Daar gaat een hoop aan 
vooraf.Hieronder volgt een beschrijving van het traject wat in 2019 vijf keer 
heeft plaatsgevonden;

INSPIRATIEAVOND WERVING NIEUWE NEDERLANDSE BUDDY’S
Elke twee maanden organiseerden we eerst een inspiratieavond om nieuwe 
Bredase buddy’s te werven. We richtten ons hierbij op Bredanaars van alle 
leeftijden en komaf. Van te voren wierven we belangstellenden via ons grote 
netwerk wat we intussen hebben opgebouwd en via social media. Tijdens de 
inspiratieavond werd de vluchtelingenproblematiek uiteengezet dmv film-
fragmenten en (vlucht)verhalen van onze (vluchtelingen)buddy’s. Ook werd 
er interculturele landeninformatie gegeven. Aan het einde van de avond 
waren de mensen, die waarschijnlijk al betrokken waren bij het onderwerp, 
vaak genegen om zich in te schrijven als buddy. We maakten van elke buddy  
een profiel aan waarin leeftijd, achtergrond en interesses genoteerd werden 
om later een zo passend mogelijke match te kunnen maken. De ervaring is 
dat mensen van alle leeftijden, maar vooral veel jongeren, zich bij ons aan-
sluiten.

INFORMATIEAVOND ‘OUDE’ BREDANAARS 
Enige tijd later volgde een informatieavond voor de Bredanaars die daadwer-
kelijk buddy willen worden. Ter voorbereiding op de komende Matchingsron-
de werd tijdens deze avond de doelstelling en werkwijze van Buddy to Buddy 
uiteengezet in een presentatie. Verwachtingen werden met elkaar besproken 
en de belangrijke data voor de Matchingsronde werden gedeeld. Ook werd er 
met elkaar kennisgemaakt. Daar ontstaat meestal de eerste ‘gemeenschappe-
lijkheid’. Mensen worden lid van een besloten Facebookgroep en blijven met 
elkaar in contact tot de afsluiting, vier maanden na de start. Na het Matchings-
diner maakten de koppels zelfstandig afspraken met  elkaar voor de volgende 
ontmoeting en daarna hadden  ze contact met gemiddeld een frequentie van 
één keer per week.

BUDDYTALK ‘OUDE‘ BREDANAARS 
De ontmoetingen met de nieuwkomers zijn meestal leuk en hartverwarmend 
maar er kunnen zich ook problemen voordoen die hun oorsprong hebben in 
bijvoorbeeld culturele verschillen of verschillende verwachtingen. Door beide 
kanten van het buddyschap open met elkaar te bespreken kan naar oplossin-
gen gezocht worden. Ook leuke en bijzondere ervaringen of tips werden tijdens 
Buddytalk gedeeld. Deze Buddytalk werd drie keer, in de periode van de vier 
maanden dat het traject duurde, gegeven door ervaren vrijwillige coaches. Zij 
vormden een zelfsturend team. Een van de Buddytalks werd gehouden met 
de oude en nieuwe Bredanaars (Buddy’ s) samen. Naast deze groepsbijeen-
komsten zijn de twee projectleiders ook individueel te raadplegen. Er werd 
wel nadrukkelijk genoemd dat Buddy to Buddy bestaat omwille van het sociaal 
contact en geen hulpverlenende of educatieve instantie is. Evident is natuurlijk 
dat Buddy to Buddy de plicht op zich neemt om, indien dat nodig is, door te 
verwijzen naar de juiste persoon of instantie.
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INFORMATIEAVOND ‘NIEUWE’ BREDANAARS 
Ook voor de nieuwe Bredanaars, de buddy’s met een vluchtelingenachter-
grond, organiseerden we eerst een informatieavond. Dat gebeurde in drie ta-
len. Het Nederlands, Tigrinya en Arabisch. Ook aan hen werd de werkwijze 
tijdens de 4 maanden durende Matchingsronde uiteengezet. Er werd duidelijk 
gemaakt wat men kan verwachten en ook wat kan helpen om tot een blijvende 
succesvolle match te komen. 

BUDDYTALK ‘NIEUWE‘ BREDANAARS 
Om ook voor de nieuwkomers Buddytalk te kunnen organiseren is een Buddy-
team opgezet, bestaande uit statushouders van diverse culturele afkomst. We 
hebben bij wijze van proef een eerste buddytalk gehouden en onderzocht of 
daar behoefte aan was. Een meerderheid van de vluchtelingenbuddy’s gaf aan 
het belangrijk te vinden om te vertellen hoe het contact met de Nederlanders 
verloopt. Wat gaat er goed en wat zou er beter kunnen. Ook werden er goede 
tips gegeven om de matches van te voren nog beter op elkaar af te kunnen stel-
len.  Er is besloten om een van de drie buddytalks gezamenlijk met de Bredase 
buddy’ s te doen. Verder werden de nieuwkomers gedurende elke matchings-
ronde persoonlijk gebeld om de stand van zaken rondom hun buddyschap te 
bespreken. 



Een ander zelfsturend team van vrijwilligers droeg zorg voor grote en kleine-
re activiteiten. Zowel christelijke als Islamitische feestdagen werden gevierd. 
Zo ook een groot suikerfeest waar meer dan 200 mensen op af kwamen.  
Onze vrijwilligers organiseerden voor de kinderen traditionele kinderspelen. 
Het was een groot succes. Er is een Sinterklaasmiddag voor kinderen geor-
ganiseerd.  Hierbij kwam een klas van een basisschool, waar een van onze 
Nederlandse buddy’s les geeft, een Sinterklaasmusical opvoeren. En ook 
Kerstmis werd gevierd en Carnaval. De Syrische Dabka-dans werd geoefend 
en er waren Eritrese avonden die samen met onze Eritrese buddy’s werden 
georganiseerd. Tal van activiteiten zijn er door de vrijwilligers georganiseerd 
waaronder een sjoeltoernooi en een kledingruilbeurs.

Ook werden er activiteiten georganiseerd om de stad Breda beter te le-
ren kennen zoals o.a.  het beklimmen van de toren van de  Grote Kerk, een 
wandeling langs natuurgebied ‘Markdal’ en een rondleiding langs de graffi-
ti-muurschilderingen die de geschiedenis van de stad vertellen. Ook deden 
we regelmatig mee aan allerlei sportactiviteiten. Of we keken samen voetbal, 
naar het Nederlands elftal.

In juli & augustus verzamelden we iedere dinsdagavond in het Stadspark bij 
‘Palm Parkies’. Een grootschalig en lokaal muziek-evenement waar iedere 
Bredanaar in de zomer wel een keertje te vinden is. Daar genoten we  ge-
zamenlijk van het samen zijn met elkaar, deden we spelletjes, luisterden we 
naar muziek en dansten we met elkaar. Juist in de zomerperiode, waarin veel 
Nederlanders meerdere weken weg zijn, kunnen we op deze manier toch de 
verbinding en ontmoeting in stand houden. Het gaat vooral om de kleine mo-
menten van met elkaar samen zijn. Eindelijk even weg van de problemen van 
alledag en onbekommerd plezier maken. Zo ontstaat langzaam maar zeker 
een veilige community.

Om een vaste plek te kunnen bieden waar onze buddy’s elkaar kunnen ont- 
moeten en waar je samen kan eten, spelletjes doen of ‘chillen’, hebben we 
een vaste ‘Huiskameravond’ in het leven geroepen. Deze huiskameravonden 
worden georganiseerd door een team van vrijwilligers. Het is een plek waar 
je als Buddykoppel naar toe kunt maar waar je ook individueel kan aanslui- 
ten aan de stamtafel of waar je vrienden en familie mee naar toe kunt ne- 
men. Ook is het een vindplaats voor nieuwe buddy’s. Men kan zich ter plekke 
inschrijven voor het buddyschap.  Voor sommige buddykoppels is het prettig 
om elkaar in de huiskamer te ontmoeten. Je wordt gastvrij ontvangen, je kan 
er spelletjes spelen, of gewoon met elkaar praten, of je eten meebrengen. 

Op zaterdag 23 november werd ‘De huiskamer van Buddy to Buddy’ feeste- 
lijk geopend door burgemeester Paul Depla. Hij sprak mooie woorden: “Jullie 
weten mensen bij elkaar te brengen en maken daarom het leven voor veel 
mensen mooier. Mooier voor de mensen die hier zijn komen wonen, omdat 
je de mensen meeneemt in de stad Breda, de stad leert kennen, contact hebt 
en hopelijk de mensen minder ‘vreemd’ weet te maken. Maar ook voor de 
Bredanaars zelf. Het is natuurlijk een hartstikke mooie verrijking als je men- 
sen leert kennen die van een heel andere plek komen en zelf ook weer met 
vreemde ogen naar Breda leert kijken." Er werd muziek gemaakt, gegeten 
en gedronken en gedanst. Natuurlijk werden de vele vrijwilligers, sponsors, 
en betrokken ondernemers bedankt die deze ruimte tot een gezellige en 
gast- vrije plek hebben gemaakt.
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Om ons draagvlak te verbreden, te werken aan positieve beeldvorming rond-
om vluchtelingen en om meer naamsbekendheid te verwerven zijn we voort-
durend bezig geweest om ons te presenteren en Buddy to Buddy te promo-
ten. Dat ging via voorlichtingen op scholen, het meedoen aan festivals en 
promotie maken op de jaarlijkse vrijwilligersmarkt. 

Een ander communicatiemiddel is onze nieuwsbrief die weer door andere 
vrijwilligers wordt vormgegeven. Deze verschijnt een keer per maand.

Maar ook van andere externe activiteiten hebben we dankbaar gebruik ge-
maakt. Zo werden we druk bezocht bij het evenement ‘Struinen in de Tuinen’ 
waar we ons op een zonnige zondagmiddag presenteerden in de tuin van een 
van onze buddy’s. Mensen werden ontvangen met een indrukwekkend film-
verhaal waarin Asmerom, een van onze buddy’s, zijn vluchtverhaal vertelt 
in poëtische teksten, aangevuld door een live-verhaal over het persoonlijke 
belang  van Buddy to Buddy voor hem. Asmerom vluchtte ruim twee jaar ge-
leden naar Nederland. Voor hem is zijn geboorteland Eritrea een gevangenis. 
Hij wil in Nederland bekendheid geven aan de schending van mensenrechten 
in zijn land. In de toekomst wil hij psychologische hulp bieden aan andere 
Eritreeërs in Nederland. De bezoekers gingen het gesprek aan met de Bud-
dykoppels en men kon genieten van traditionele Eritrese koffie en Syrische 
falafel.

          

         

PR & COMMUNICATIE
Gedicht Asmerom Ftwi:
Voel je wat ik voel?     
 
Ik heb een moeder maar ik woon alleen,
ik heb broers en zussen maar ik woon alleen, ik 
houd van mijn gezin en van mijn land
maar ik kan niet met hun leven.    
  
Voel je wat ik voel?
In mijn gedachten is Eritrea geen land
maar een kleine gevangenis
waar geen vrijheid is, van reizen, van school.
Jongeren moeten in militaire dienst. 
De mensen zijn slaaf van de overheid. 
Hoe kunnen ze er wonen?
Ik kan het niet begrijpen.
Ik wil niet leven in een gevangenis.
Voel je wat ik voel?
Ik maakte een gevaarlijke reis.
Ik zag kinderen, meisjes en jongens voor mijn ogen 
dood gaan.
Ik heb de grens van mijn land overgestoken terwijl 
soldaten schoten op mij.    

Nu ben ik in Nederland
maar mijn gedachten zijn bij mijn gezin, bij mijn 
vrienden.
Ik herinner me altijd de gevaarlijke reizen, mensen 
die doodgaan.
Fysiek ben ik hier, maar in gedachten nog niet. 
Voel je wat ik voel?



Daarnaast hebben we ons gepresenteerd aan de Gemeenteraad van Breda. 
We maakten gebruik van een ‘marktkraam’ die de gemeente Breda één keer 
per maand aanbiedt aan organisaties tijdens hun gemeenteraadsvergade-
ring. Deze staat vlakbij de koffieautomaat dus de voltallige gemeenteraad 
kwam voorbij en nam op deze manier kennis van onze activiteiten. De raads-
leden gingen in gesprek met onze buddy’ s. Voor ons geldt het principe; bij 
elke activiteit moeten er ‘oude’ en ‘nieuwe’ Bredanaars
aanwezig zijn. 

Ook tijdens ‘Het Spanjaardsgatfestival’ wat dit jaar werd ingevuld door Cul-
tuurcentrum Nieuwe Veste, hebben we ons gepresenteerd aan de stad Bre-
da. Syrische buddy’s zorgden voor een geweldige muzikale invulling. En Erit-
rese buddy’s vertelden over hun ervaringen met de vlucht en het opnieuwe 
moeten landen in Breda.

We zijn bezig een spaaractie op touw te zetten in samenwerking met koffie-
kafeetje Sowieso waar klanten kunnen sparen voor een gratis kop koffie in-
dien ze er zelf wat komen drinken. Deze gespaarde kopjes koffie kunnen door 
de klanten van Sowieso aan ons gedoneerd worden, waardoor onze buddy’s 
op deze gezellige Bredase plek samen kunnen genieten van een gratis kopje 
koffie. Op deze manier draagt niet alleen de ondernemer bij aan het vergro-
ten van ons draagvlak, maar kan iedereen iets doen.

Een betrokken communicatiebureau ‘Wevoke’ maakte ‘om niet’ voor onze 
werving een prachtige korte  animatiefilm. Een andere filmmaker sponsor-
de het afscheidsfilmpje van onze projectleider Hannah. Zo werd de Bredase 
bevolking van alle kanten bij Buddy to Buddy betrokken en hebben we een 
groot, sympathiserend netwerk opgebouwd. 

Ook zijn er het afgelopen jaar veel artikelen verschenen over Buddy to Bud-
dy. Neem hiervoor een kijkje in de bijlages.

Tot slot zijn zowel de oprichters van Buddy to Buddy Anne van Engelen & Han- 
nah Wiersinga, Hannah’s vervanger Liesbeth van Well en de Syrische bruggen- 
bouwer  Ahmad  Sherih  uitgeroepen  tot  Bredase  Smaakmakers.  Deze  lokale 
campagne  is  opgezet  door  City  Marketing  om  Bredanaars  die  daadwerkelijk 
iets toevoegen aan de stad in het daglicht te zetten en daar bekendheid aan te 
geven. Dit heeft geresulteerd in een ABRI-campagne in de bushokjes van Breda 
met de foto van Anne & Hannah, Ahmad en Liesbeth  en later nog een fototen- 
toonstelling in het centrum met alle 4 de foto’s.





Zonder vrijwilligers zou Buddy to Buddy Breda niet bestaan, zij waren ook in 
2019 weer een heel belangrijk onderdeel op tal van posities. Zo hebben we 
de vrijwillige coaches die de Buddytalk leidden. Er is een activiteiten kern-
team, zij bedachten de activiteiten en er is een groep vrijwilligers die een 
uitvoerende rol hadden bij de activiteiten. Dan hebben we nog een groep 
vrijwilligers die op afroep inzetbaar is zoals bij het voorbereiden van de Mat-
chingsdiners en informatieavonden. Ook is er een groep vrijwilligers die elke 
woensdagavond in de huiskamer mensen ontving. We beschikken over een 
grote verscheidenheid aan talenten. Zij zijn zelf allemaal buddy geweest dus 
weten waar het over gaat.  Wanneer er bijvoorbeeld voorlichtingsbijeenkom-
sten zijn, doen we een oproep in de Facebookgroep met de vraag wie er mee 
wil doen. De vrijwilligers zijn zowel oude als nieuwe Bredanaars. In verband 
met het opknappen van onze nieuwe ruimte zijn er heel veel ‘klusbuddy’s’ 
geweest die gezamenlijk hun nieuwe Huiskamer hebben vormgegeven. 

Regelmatig werd Buddy to Buddy geconsulteerd door andere organisaties. 
Bijvoorbeeld door een ander buddyproject die graag meer wilde weten over 
onze werkwijze, Cubiss die graag een artikel schrijft over nieuwkomers, een 
buurthuis wat een cultuurmiddag organiseert of Nidos die op zoek is naar 
pleeggezinnen. 

VRIJWILLIGERS



Buddy to Buddy heeft nauwe samenwerkingen met het Bredase onderwijs. 
Er worden jaarlijks hoorcolleges gegeven over sociaal ondernemen aan alle 
eerstejaars Social Work-studenten van Avans Hogeschool. Ook zijn we een 
terugkerend onderdeel in het Kerstprogramma op het Mencia de `Mendoza 
Lyceum. Daarnaast hebben we voor het eerst samengewerkt met een ba-
sisschool uit Princenhage die hun musical kwam opvoeren in onze nieuwe 
Huiskamer tijdens de Sinterklaasviering. Ook hebben we op het Onze Lieve 
Vrouwen Lyceum invulling gegeven aan hun kerstprogramma en waren we 
voor Nassau Scholengemeenschap dit jaar het goede doel wat meer dan € 
7000,00 heeft opgebracht. 

Naast eenmalige samenwerkingen, zijn er met Avans meerdere structure-
le verbindingen opgezet. Buddy to Buddy is namelijk benaderd door Avans 
Hogeschool om gedurende het schooljaar 2019/2020 een leergemeenschap 
te begeleiden van eerstejaars Social Work. Het gaat om een groep van 10 
studenten die gedurende hun eerste studiejaar, één dag per week via een 
sociale instelling het toekomstige werkveld gaat onderzoeken. Zij leerden dit 
jaar om een project te ontwikkelen wat een meerwaarde geeft aan Buddy 
to Buddy. Het wordt zowel vanuit de hogeschool als vanuit Buddy to Buddy 
begeleid.

Daarnaast geeft Buddy to Buddy Breda dit jaar ruimte aan drie stagiaires die 
in hun tweede leerjaar van Social Work aan Avans Hogeschool zitten en aan 
een Eritrese MBO student die een vluchtelingenachtergrond heeft.

‘‘
ONDERWIJS





Per 1 september heeft er een bestuurswisseling plaatsgevonden. Hannah 
Wiersinga heeft ontslag genomen, met pijn in het hart, omdat de reisafstand 
op den duur onoverbrugbaar leek bij zo’n lokaal project. Liesbeth van Well, 
die al vanaf het ontstaan van Buddy to Buddy betrokken is door deelname 
aan de stuurgroep heeft haar taken overgenomen. Samen met Anne van En-
gelen vormt zij nu het bestuur. 

De raad van Toezicht is opgericht en bestaat nu uit vier leden, te weten;
• Harry Reininga 
• Patricia Brunklaus
• Guus Bengsch
• Armijn van Roon

Deze kundige en betrokken bestuursleden hebben alledrie hun sporen ver-
dient met managementfuncties in het verleden bij respectievelijk Vluchtelin-
genWerk, Woningcorporatie Alwel en Buddy to Buddy Nederland.

bestuur



Het ziet ernaar uit dat, ondanks de verminderde toe-
stroom van vluchtelingen de noodzaak voor vluchte-
lingen om hun plaats in de Nederlandse samenleving 
te vinden, Buddy to Buddy hard nodig blijft. Juist de 
mensen die zijn ingeburgerd trekken zich vaak terug 
in isolement of gaan voornamelijk om met mensen uit 
de eigen cultuur waardoor zij de Nederlandse taal niet 
meer spreken en het contact met de Nederlandse sa-
menleving dreigen te verliezen. En er zullen altijd nieu-
we vluchtelingen in de stad gehuisvest worden die zich 
verloren voelen en zoeken naar wortels in hun nieuwe 
omgeving. Buddy to Buddy maakt al deze verbindingen. 
Wij verwachten dat we conform het projectplan in 2020 
op dezelfde voet doorgaan en opnieuw 150 koppelingen 
kunnen maken. Daarnaast willen we het Buddyteam 
versterken en een vaste plaats geven binnen onze orga-
nisatie. Zodat de nieuwkomers beter vertegenwoordigd 
zijn in de organisatie en de nieuwkomers-buddy’s dus 
beter ondersteund kunnen worden.

• 5 Matchingrondes 
• 150 matches 
• 300 mensen gekoppeld
• 70 Actieve vrijwilligers
• Communicatie   
 Facebook: 2.425 likes
 Instagram): 1.052 volgers
             Nieuwsbrief: 400 ontvangers
• Samenwerkingspartners
 Refugee Team Breda
 Gemeente Breda
 VluchtelingenWerk
 Juzt
 AZC Gilze-Rijen
 Mondiaal Centrum Breda
 Nieuwe Veste
 Zorg voor Elkaar Breda
 Avans Hogeschool
 BUAS
 Koetshuis
 Surplus Welzijn
 IMW Breda

• 

• Sponsors (Business Buddy’s/ goe-
de doelen/ vrienden)

20 Vrienden van Buddy to Buddy
Business Buddy’s: Ooms for Tax, Van 
Dijk Express, Oreon
 Nassau Scholengemeenschap
 Sowieso Koffiebar
 Cafe De Bommel
 Bakker Kottier
 Paardekooper verpakkingen
 Manifesto
 Ahmad Sherih Consult
 Bureau Duizend Dingen
 We Voke
 Bureau Duizend Dingen
  Be By Bèta
  Hotel Nassau
  2B Working
  No Tomato
  Thomassen Business Gifts
  MAAN.NL
  Betrokken Ondernemers Sa 
 men voor Breda
  Friday 4

prognose 2020wat hebben we bereikt in 2019?





Buddy to buddy is niet alleen een gezelligheidsclub maar kan het verschil ma-
ken in iemands leven. Het is een soort familieverband waar men zichzelf kan 
zijn maar waar ook mogelijkheden voor de toekomst worden geboden. Zo 
heeft Mo (zie bijgevoegd artikel) zijn weg naar het ondernemerschap hervon-
den. Anderen vonden via Buddy to Buddy betaald werk. Sinds kort werken 
we nauw samen met Refugee Team die zich als doel stelt vluchtelingen beter 
te laten integreren in Nederland. Dit doen ze door hen via vrijwilligerswerk 
bij sportevenementen en festivals te begeleiden naar een baan, opleiding of 
stage. http://refugeeteam.nl/ Er is een wisselwerking ontstaan. Wij melden 
mensen aan bij het Refugee Team  en zij bij ons. De lijnen zijn kort in Breda. 
Ook bedrijven wisten ons te vinden. Er meldde zich laatst een technisch be-
drijf die al 11 jaar een Irakees in dienst heeft. Deze man heeft totaal geen 
sociaal netwerk opgebouwd in al die jaren. Nu bezoekt hij elke woensdag de 
huiskamer en heeft hij een buddy waar hij mee kan afspreken.

Er gaat van Buddy to Buddy ook een preventieve werking uit. Het zijn niet al-
leen de actuele nieuwkomers die iemand nodig hebben om wegwijs te wor-
den in de Nederlandse samenleving. Ook de mensen die officieel zijn inge-
burgerd hebben grote behoefte aan een sociaal netwerk. Zij gaan niet meer 
naar school,  zijn vaak werkloos en geneigd zich terug te trekken in huis. Het 
gevaar bestaat dat zij zich alleen beperken tot de omgang met mensen van 
hun eigen bevolkingsgroep. Hierdoor raken zij geïsoleerd, gaat het Neder-
lands taalniveau achteruit en verliezen zij levenslust en energie om actief te 
opereren in de maatschappij. Als zij geen link houden naar de Nederlandse 
samenleving vormen zij binnenkort een vergeten groep. Het gevaar bestaat 
dat er dan een parallelle samenleving ontstaat met alle gevolgen vandien. 
Vooral bij Eritreeërs is dat gevaar aanwezig omdat de cultuurverschillen tus-
sen Eritrea en Nederland zo groot zijn waardoor inburgeren voor deze groep 
moeilijk is. Bij Buddy to Buddy voelen ze zich thuis wat ook blijkt uit het hoge 
aantal bezoekers (ongeveer 150)  tijdens de Eritrese avonden die we samen 
organiseren. En ook het grote aantal aanmeldingen van jonge vluchtelingen 
uit deze doelgroep.

maatschappelijke impact preventie



‘‘
buddy to buddy wordt financieel 
mogelijk gemaakt door: 



bijlagen



Gedicht Lianne:

Spreek jij mijn taal,
en mijn cultuur?
Kun jij het leren,
misschien, op den duur?

En leer ik van jou,
hoe de wereld is.
Om te kijken naar nu,
en niet wat er mist.

Dan zoeken we samen,
naar wat ons verbindt.
We vieren de verschillen,
en dansen een nieuw begin.

Een warm welkom,
Al kost het wat tijd.
Ik geef je de ruimte,
raak ik je soms even kwijt.

Maar in plaats van
‘Ik laat je’,
Word jij dan
mijn maatje?









Stichting Buddy to Buddy Breda
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M: 06-10957454 (Anne van Engelen)
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