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Het jaar 2020 is een jaar dat de boeken ingaat als een bijzonder maar ook 
uitdagend jaar. Het Coronavirus zette de wereld op zijn kop en ook voor 
Buddy to Buddy had dit een grote impact. Het was een jaar waar we zijn 
getest op onze veerkrachtigheid en creativiteit. Een jaar dat ons maximaal 
uitdaagde om nieuwe manieren te verzinnen om mensen met elkaar in 
contact te brengen. Dat heeft ons op tal van ideeën gebracht waarmee we 
onze werkzaamheden gelukkig hebben kunnen voortzetten. 

De uitbraak van het virus heeft ook gevolgen gehad voor onze buddy’s, er is 
een grote stijging in het aantal aanmeldingen geweest van Nederlandse 
buddy’s, wat wij linken aan het feit dat er door het wegvallen van bijna alle 
activiteiten, er meer tijd over is gebleven voor bezinning. Ineens verschuift de 
focus in de samenleving naar eenzaamheid en heeft iedereen kunnen ervaren 
hoe dat voelt.

Een gevoel dat bij onze nieuwkomer buddy’s vaak juist heel bekend is en door 
de lockdowns, en daarmee het sluiten van ontmoetingsplekken, voor nog 
grotere kans op sociale isolatie zorgt. De verplaatsing naar een online 
samenleving helpt niet bij het signaleren van eenzaamheid, merken wij ook in 
gesprekken met partnerorganisaties.

Daarom zijn we ontzettend blij dat we in 2020 toch ons werk hebben kunnen 
voortzetten, al dan niet op aangepaste wijze. En wat blijkt? Ook aan deze 
nieuwe werkwijze kleven weer voordelen die we vooraf gezien niet hadden 
kunnen bedenken. 

In dit jaarverslag vertellen wij met trots over onze corona aanpak en hoe we 
ervoor hebben kunnen zorgen dat er veilige én leuke ontmoetingen hebben 
plaatsgevonden. Maar ook vertellen we over het winnen van de 
VOOR-verkiezingen, onze Eindejaarscampagne en over de extra activiteiten 
die we hebben georganiseerd.

Namens alle buddy’s en vrijwilligers, 

Julia Snijder
Initiatiefnemer Buddy to Buddy Utrecht

INLEIDING



IN HET KORT
Stichting Buddy to Buddy Utrecht koppelt vluchtelingen en statushouders 
(nieuwkomers) aan inwoners van de stad Utrecht (alle wijken), op basis van 
gelijkwaardigheid en gemeenschappelijke interesses, gericht op de 
totstandkoming van duurzaam contact. Dit doen we door middel van een 
matchingstraject in groepsverband van vier maanden waarin buddy’s 
bouwen aan één-op-één contact en waarbij ze tevens onderdeel worden 
van een interculturele community. Op deze manier werken we aan 
wederzijdse sociale integratie én voorkomen en bestrijden we sociale 
isolatie onder nieuwkomers.

OVEREENKOMSTEN EN INTERESSES
Buddy’s worden gekoppeld op basis van gemeenschappelijke interesses. We 
geloven dat mensen meer zijn dan hun status of land van herkomst. Wat 
mensen het meest verbindt is gemeenschappelijkheid. Uit de praktijk blijkt 
dat we ondanks onze verschillende achtergronden meer met elkaar gemeen 
hebben dan we vooraf bedacht hadden. 
Door deze gemeenschappelijkheid als uitgangspunt te nemen focussen we 
op talent, verbinding en herkenning. Op het moment dat je jezelf in een 
ander herkent, worden we menselijk voor elkaar en blijkt vaak dat de 
stempel van ‘vluchteling’ tekort doet aan de persoon die je voor je hebt. 
Een gevolg van het koppelen van mensen op basis van overeenkomsten is 
dat de kans op duurzaamheid in het contact aanzienlijk vergroot.

Dahinden (2012) pleit voor het anders structuren van etnische groepen met 
een migratie achtergrond. Ze schrijft dat deze migratie achtergrond en 
etniciteit niet de belangrijkste criteria zijn om meer te begrijpen van diens 
sociale processen. Bij Buddy to Buddy is iemands achtergrond niet de reden 
voor het maken van een koppeling. De grootste factor bij het maken van 
een succesvolle match is kijken op welke manieren onze buddy’s 
overeenkomen.

‘After all, 
migration and ethnicity are 

not always the most important criteria 
for explaining social processes or people’s 

social practices and affiliations. 

Instead, 
it is an empirical question whether 

and in which contexts and structures, 
these categories are relevant 

to understanding given phenomena 

and how 
they intersect with other categories of differences, 

like gender, class, age and so on.’  

(Dahinden, 2012)
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BUDDYTALK
Een van de belangrijkste onderdelen van het traject is de buddytalk, dit zijn 
drie intervisiebijeenkomsten waar, onder begeleiding, deelnemers dieper 
ingaan op lastige onderwerpen. Thema’s die besproken worden zijn 
bijvoorbeeld: vriendschap tussen man en vrouw in andere culturen, het 
nemen van initiatief, vooroordelen en het uitspreken van verwachtingen. In 
twee van de drie buddytalks worden de Utrechters van de Nieuwkomers 
gescheiden en worden er ervaringen en tips uitgewisseld. 

De tweede buddytalk is misschien wel het meest bijzonder. Tijdens deze 
bijeenkomst komen alle buddy’s bij elkaar en neemt iedereen iets mee uit 
hun thuisland. Dit mag van alles zijn, een herinnering, een gedicht, een 
voorwerp of een liedje. Vervolgens delen we deze verhalen met de hele 
groep. Wat er in deze bijeenkomsten ontstaat is heel speciaal. Met trots 
wordt er verteld over mooie herinneringen uit een verleden in een ander 
land, door deze verhalen te delen in deze nieuwe wereld ontstaat er ruimte 
voor nog een diepere verbinding met buddy en met de groep. Er zijn veel 
momenten van herkenning, zo bleek in een van deze meetings dat vrijwel 
iedereen de herinnering heeft bij zijn vader op schoot te zitten tijdens het 
autorijden toen ze vroeger klein waren. 

Elke nieuwkomer heeft herinneringen aan een verleden uit het land van 
herkomst. Op het moment dat iemand in Nederland aankomt, stoppen de 
verhalen uit het verleden en beginnen tal van nieuwe herinneringen. Om een 
brug te slaan tussen het verleden en het nu en de veelal mooie verhalen 
geven wij de ruimte om een herinnering uit het verleden door te laten gaan in 
het nieuwe bestaan. Dit blijkt niet alleen een dans van herkenning, het werkt 
bekrachtigend en het geeft deelnemers een gevoel van trots.

GELIJKWAARDIGHEID
Bewust noemen wij zowel de Utrechters als de nieuwkomers beide buddy’s. 
Het proces van succesvolle sociale integratie is namelijk dat deze wederkerig 
is. Ook Utrechters ‘integreren’ opnieuw als hun stad wordt verrijkt met 
nieuwe culturen. Buddy to Buddy biedt trajecten waar beide buddy’s veel aan 
hebben. Zo breiden ze beide hun sociale netwerk uit en leren ze beide open 
te staan voor een nieuwe cultuur. Wie zich aanmeldt bij Buddy to Buddy met 
het idee een vluchteling te gaan helpen ontdekt tijdens het traject dat men 
vooral van betekenis kan zijn door zichzelf te zijn. Natuurlijk zijn er situaties 
waarin buddy’s elkaar ondersteunen maar het uitgangspunt is dat twee 
buddy’s een vriendschappelijke verbinding met elkaar maken.

HET TRAJECT
Het traject duurt vier maanden, in die maanden krijgen de buddy’s 
handvatten aangereikt om de basis voor een vriendschap te leggen. Na vier 
maanden zeggen we: ‘nu kunnen jullie het zonder ons’. Het begin en het eind 
worden gevierd tijdens een gezamenlijke matchingsmaaltijd en een eindfeest. 
Tijdens het traject zijn er daarnaast ook een aantal gezamenlijke activiteiten 
en organiseren we bij De Voorkamer laagdrempelige (online) 
huiskamerbijeenkomsten. Dit is de uitgelezen gelegenheid waar buddy’s in 
ongedwongen sfeer hun buddy én andere buddy’s kunnen ontmoeten. Hier 
ontstaan niet alleen één-op-één vriendschappen maar ook een hechte 
community.

“Integratie lukt meestal het best op kleinschalig niveau, 
in één-op-één relaties, die zijn gebaseerd 

op gelijkwaardigheid  en wederkerigheid. ”

(Prof. Dr. K.I. van Oudenhoven-van der Zee, 2017)
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Door alle matchingsrondes heen verzamelen we ontzettend veel verhalen en foto’s die soms nóg beter 
vertellen wat de waarde van het buddyschap is voor onze buddy’s. Op de komende pagina’s nemen we 
graag de ruimte om voor iedere matchingsronde, de potluck in het park en onze deelname aan Gluren bij 
de buren, een sfeerimpressie te geven in zowel tekst als beeld. 

2020 in beeld en verhaal

Te beginnen bij het eerste evenement van 2020, Gluren bij de buren. Een hele middag lang genoten 
bezoekers van een speciaal door Buddy to Buddy ontwikkelt optreden van twee Iraanse broers (die 
tevens allebei buddy’s zijn).  Ruim 100 bezoekers zijn meegenomen in herinneringen en muziek uit 
een Iraans verleden, ook was er ruimte om bezoekers te inspireren over het buddytraject.



In 2020 zijn er drie succesvolle matchingsrondes (ronde 7, 8 & 9) van start 
gegaan. In dit eerste hoofdstuk geven we hiervan niet alleen een 
sfeerimpressie maar vertellen we ook wat de effecten van het coronavirus 
zijn op de organisatie en de matchingsrondes.  

CORONAVIRUS
Zoals in de inleiding al even werd vermeldt heeft de uitbraak van het 
Coronavirus ook zijn effecten gehad op de matchingstrajecten van Buddy to 
Buddy. Waar uitbundige matchingsdiners met eten uit allerlei landen en het 
dansen van de Syrische Dabke standaard op het menu staan, pasten deze 
ineens niet meer binnen de gestelde corona-maatregelen. Dat was even 
schakelen, aangezien juist deze feestelijke eerste bijeenkomst de vrolijke 
toon zet voor de start van het buddytraject. 
De uitdaging tijdens het opnieuw vormgeven van het matchingstraject was 
enerzijds een continu veranderende en onzekere regelgeving en anderszijds 
de noodzaak een eerste ontmoeting zo warm en verbindend als mogelijk in 
te richten. Kortom de criteria van onze brainstormsessies voor het opnieuw 
vormgeven van de matchingsronde waren: een veilige matchingsdag waar 
iedereen zich ruimschoots aan de geldende maatregelen kan houden én 
waar we tegelijkertijd optimale ontmoetingen creëren tussen de 
buddykoppels maar ook tussen alle buddy’s uit dezelfde buddyronde.

RONDE 7
Tijdens matchingsrondes 7 die eind februari startte was het nog mogelijk 
om een matchingsdiner te organiseren zoals we die gewend zijn. Alle 40 
buddy’s tegelijk in het sfeervol ingerichte Karibu Café met nog eens een 20 
stuks vrijwilligers die de avond helpen mogelijk te maken. Een lange tafel 
met daarop al het voornamelijk zelf gekookte eten van onze buddy’s 
vormen een smaakvol internationaal buffet. Nog niet wetende dat op deze 
avond voorlopig de laatste keer is dat we met z’n alle de traditionele 
Syrische dabke dansen.  

Want een maand na de start van matchingsronde 7 is daar de eerste uitbraak 
van het coronavirus in Nederland dat grote gevolgen met zich meebrengt. 
Vanaf dat moment nemen we het besluit om onze trajecten opnieuw vorm te 
geven en te kijken of we dit grotendeels online kunnen inrichten. Dit 
resulteert in online informatie-avonden, online buddytalks, online 
spelletjesavonden en tot slot, online eindfeesten. 

RONDE 8
De onzekerheid rondom de maatregelen, het vormgeven van het coronaproof 
matchingstraject en verschuivingen in het kernteam zorgen ervoor dat de 
eerstvolgende matchingsronde in oktober plaatsvindt. Opnieuw in het 
sfeervol ingerichte Karibu Café maar dan met mondkapjes, 
ontsmettingsmiddelen, 1,5 meter afstand en het zelfgemaakte eten alleen 
met je buddy opeten. Op dat moment was het mogelijk om in groepen van 
maximaal 30 personen in dezelfde ruimte bij elkaar te komen. Dus de ruim 60 
nieuwe buddy’s ontmoette elkaar in twee rondes van ieder 1,5 uur. De start 
van ronde 8 was, ondanks de maatregelen, een groot succes en daarmee het 
nieuwe coronaproof matchingstraject officieel af.   

RONDE 9
In matchingsronde 9, dat eind november plaatsvond, was het niet meer 
mogelijk om tijdens het matchingsevent in een groep bij elkaar te komen. 
Maar gelukkig was het nog steeds mogelijk om één-op-één met elkaar af te 
spreken, al dan niet in de buitenlucht. Nog niet wetende dat 29 november een 
van de koudste dagen van het jaar zou worden, organiseerde we het 9e 
matchingsevent in de vorm van een speurtocht in de buitenlucht. Welkom in 
Utrecht heeft haar speurtochten in het centrum van Utrecht ter beschikking 
gesteld voor onze buddy’s. 

Matchingsrondes in 2020



Met behulp van een gedetailleerd tijdsplan startte buddykoppels om de 10 
minuten vanuit een startlocatie in het centrum. Met een lunchpakketje in de 
ene hand en een speurtocht in de andere hand begon zo, over een hele dag 
verspreid, een groep buddy’s hun matchingstraject. Wat natuurlijk ontbrak 
was het samenkomen als groep, wat zo’n belangrijke criteria was in onze 
brainstorm. Om het groepselement toch terug te laten komen organiseerden 
we een online-event de dag na de matchingsdag, waar we de antwoorden van 
de speurtocht deelden en waar het koppel met de meeste punten een 
driegangendiner voor twee bij restaurant de Utrechter kon winnen, waar 
uiteraard gebruik van kan worden gemaakt zodra de restaurants weer open 
zijn. Een mooie kans voor de buddy’s om ook de andere buddy’s op een 
speelse manier te ontmoeten.

BUDDYBINGO
Dankzij de buddybingo krijgen ook de buddy’s, die niet de meeste punten 
hadden tijdens de speurtocht, de kans om dezelfde prijs te winnen. Buddy’s 
krijgen vier maanden de tijd om een rij van tenminste vijf opdrachten af te 
vinken door de opdrachten uit te voeren en hiervan foto’s te plaatsen in de 
gezamenlijke whatsappgroep. Dit zorgt niet alleen voor meer interactie in de 
whatsappgroep maar het biedt ook inspiratie voor activiteiten als gangbare 
ontmoetingsplekken als cafés, musea en winkels gesloten zijn. 
De gratis driegangendiners bij restaurant de Utrechter zijn aangeboden door 
de Utrechter en zijn tot stand gekomen door een samenwerking met de 
Utrechtse Uitdaging. 



Matchings-
event 
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Matchingsevent 8



Matchingsevent 9



Potluck 
in het park



Aan het begin van 2020 was er naast het coronavirus nog een tweede 
uitdaging namelijk het plotseling uitvallen van een van de 
projectcoördinatoren. Het kernteam bestaat uit twee coördinatoren die alle 
organisatie rondom de matchingsevents en het reilen en zeilen van de 
organisatie regelen. 
Het plotseling uitvallen viel precies samen met de uitbraak van het 
coronavirus en dus is er gekozen om direct terug te schakelen en eerst het 
matchingstraject coronaproof te maken en tegelijkertijd op zoek te gaan 
naar een nieuwe coördinator voordat er met een nieuwe matchingsronde 
werd gestart.

EEN NIEUW KERNTEAM
Het kernteam van coördinatoren heeft sinds de opstart in 2019 veel 
geïnvesteerd in het opzetten van een stevige stuurgroep en Raad van 
Toezicht. Dat blijkt wel uit het snelle schakelen en support dat vrijwel 
meteen op gang is gekomen. Middels een uitgebreide sollicitatieprocedure 
is uiteindelijk gekozen om het coördinatieteam uit te breiden met twee 
nieuwe aanwinsten, nu bestaat dit team dus uit drie in plaats van twee 
personen. Tijdens de sollicitatieprocedure hebben de stuurgroepleden 
Tessa Sturkenboom en Ghada Al-Motawakil aangegeven te willen 
solliciteren naar deze rollen en in samenspraak met de Raad van Toezicht is 
de beslissing uiteindelijk op hen gevallen. Als oud-buddy’s en 
stuurgroepleden kennen zij de organisatie op hun duimpje en zijn een ware 
verrijking voor het team. Ontzettend trots zijn we ook op Ghada 
Al-Motawakil die als nieuwkomer na vijf maanden in Nederland te zijn een 
buddy bij ons kreeg en nu als zelfstandig ondernemer haar eerste stappen 
zet in haar carrière in Nederland.

Er is zorgvuldig nagedacht over een herverdeling binnen het team, Julia 
Snijder is nu projectleider en houdt zich bezig met het reilen en zeilen van 
de organisatie waar Ghada en Tessa, met het organiseren van de 
matchingsrondes, de rol van projectcoördinator op zich nemen. Tessa is 
daarnaast contactpersoon van alle Nederlandse buddy’s en Ghada voor alle 
nieuwkomers. 

nieuwe teams

NIEUWE VRIJWILLIGERS
Met het doorschuiven van Ghada en Tessa vanuit de stuurgroep naar het 
kernteam was het hoognodig dat de stuurgroep wordt verrijkt met nieuwe 
vrijwilligers. Ook in andere vrijwilligers teams zoals het Activiteitenteam en 
het Buddytalkteam hebben in de afgelopen periode veel verschuivingen 
plaatsgevonden. De coronacrisis heeft niet alleen de levens van onze 
vrijwilligers veranderd maar het vrijwilligerswerk zelf is ook veranderd. 



VRIJWILLIGERS & NIEUWE TEAMS
De grote doorstroom van vrijwilligers legt de focus voor 2021 op het 
duurzaam inrichten van deze nieuwe teams om zo de fundering voor de 
organisatie te verstevigen. Het organogram dat hieronder is weergeven laat 
zien waar we als organisatie naar streven als het gaat om de verschillende 
teams en hun verhoudingen tot elkaar binnen onze organisatie. 

Centraal staan natuurlijk de buddy’s die het hart van de organisatie vormen. 
Daaromheen is het Kernteam weergegeven die verantwoordelijk is voor alles 
rondom het organiseren van de matchingsronde tot het reilen en zeilen van 
de organisatie. Daaromheen is de stuurgroep weergegeven die het huis van 
de organisatie vormt. Dit team ondersteunt het kernteam in haar taken en is 
op tactische en strategische wijze betrokken bij de koers van de organisatie. 

Activiteiten

     team

Raad van 
Toezicht

buddytalk

team

buddy’s

Kernteam

Stuurgroep

TEAM
helpende handjes

Zij zijn degene die als huis stabiliteit binnen de organisatie brengen en nauw 
verbonden zijn met de andere teams. Zo bestaat het activiteitenteam uit vier 
leden waarvan een persoon ook in de stuurgroep plaatsneemt, ook in het 
buddytalkteam, bestaande uit twee personen, zal een persoon in de 
stuurgroep plaatsnemen. Dan is het er nog het Helpende Handjes Team 
bestaande uit 25 personen die zich incidenteel inzetten voor de organisatie, 
denk aan het verspreiden van flyers of helpen tijdens de matchingsdag. Tot 
slot is er de Raad van Toezicht die de jaarstukken van het kernteam goedkeurt 
en hiermee verantwoordelijk is voor het controleren van een degelijke 
bedrijfsvoering.
Dit overzicht helpt bij het verhelderen van de functie van ieder team en dient 
als vertrekpunt voor ieder team en de doelen die binnen deze teams 
geformuleerd zullen worden. 



VRIENDENCAMPAGNE
Een belangrijk doel voor Buddy to Buddy Utrecht is om zoveel mogelijk 
Vrienden Van te werven. Want als alle Utrechters een klein beetje tijd 
(door buddy te worden) en/of geld doneren (door Vriend Van de stichting 
te worden) werken we samen aan een stad waarin we maximaal van elkaar 
mogen verschillen en tegelijkertijd maximaal met elkaar verbonden zijn. 

Het werven van Vrienden Van is belangrijk voor een duurzaam 
voortbestaan van dit initiatief en dus zijn in 2020 alle zeilen bijgezet om 
onze doelen te behalen. Zo startte we samen met alle andere Buddy to 
Buddy locaties een eindejaarscampagne waar iedere nieuwe vriend een 
speciaal ontworpen t-shirt kreeg thuisgestuurd. Op de t-shirts staat in het 
Engels, Tigrinya of in het Arabisch: ‘laten we vrienden zijn’. Door het shirt 
te dragen draag je uit dat je open staat voor het maken van nieuwe 
vrienden, dit heeft dan ook voor veel grappige en onverwachte 
ontmoetingen geleid. 

Voor Buddy to Buddy Utrecht betekende deze campagne zo’n 15 nieuwe 
vrienden, die in de vorm van een maandelijkse donatie tussen de €3,- en 
€10,- bijdragen aan meer verbinding in Utrecht. De shirts waren ook een 
ideale manier om onze vrijwilligers en partners te bedanken voor hun inzet 
in het afgelopen jaar. Op de foto rechts zie je hoe twee buddy’s het shirt 
uitreiken aan de Wethouder Maarten van Ooijen. 

GROTERE AMBITIES
De eindejaarscampagne heeft een heel aantal nieuwe vrienden opgeleverd 
maar onze ambities reiken verder. Daarom start er in 2021 een 
projectgroep die zich zal ontfermen over; het werven van bedrijfsvrienden 
via de Social Return on Investment via de Gemeente Utrecht, het werven 
van particuliere donaties door Nederlandse buddy’s te vragen om naast 
buddy van een nieuwkomer ook vriend van de stichting te worden en door 
nieuwe samenwerkingen aan te gaan met (sport)clubs of andere betrokken 
ondernemers in Utrecht.

Duurzaam voortbestaan



Zichtbaar zijn is belangrijk voor Buddy to Buddy als het gaat om het 
werven van nieuwe buddy’s. Zoals het in de inleiding al kort benoemd 
werd hebben we in het afgelopen jaar een stijging in het aantal 
Nederlandse deelnemers ervaren. Veel nieuwe buddy’s geven aan dat ze 
in deze coronatijd meer zijn gaan nadenken over wat betekenis geeft aan 
het leven en zijn op zoek gegaan naar organisaties waar zij van betekenis 
kunnen zijn. Buddy to Buddy begint steeds meer naamsbekendheid te 
krijgen, het feit dat het ook een landelijk initiatief is en naar steeds meer 
steden aan het uitbreiden is heeft een positief effect op onze 
zichtbaarheid. Zo heeft bijvoorbeeld het winnen van de VOORbeeld- 
verkiezingen voor een piek in het aantal aanmeldingen gezorgd. 
Maar ook is Buddy to Buddy aangesloten bij de vrijwilligersvacature bank 
van de Vrijwilligerscentrale Utrecht en op de Maatjespagina van het 
Oranjefonds, hierdoor krijgen we geregeld nieuwe aanmeldingen. 

Hoewel er een stijging heeft plaatsgevonden in het aantal aanmeldingen 
onder Nederlanders, blijkt het lastiger om de nieuwkomers te bereiken. 
Hoewel wij voor iedere matchingsronde genoeg aanmeldingen ontvingen 
van Nederlanders en nieuwkomers merken wij wel een groot verschil met 
vorig jaar. Waar wij normaal gesproken via verschillende organisaties in 
contact komen met nieuwe buddy’s (denk aan taalscholen, taalcafés, 
Vluchtelingenwerk Nederland of de Gemeente Utrecht), is dat sinds de 
uitbraak van het Coronavirus een stuk lastiger geworden. We krijgen vaak 
bericht terug dat activiteiten stil liggen en werkt het signaleren van 
sociale isolatie online minder goed. Na aanleiding van deze constatering 
zijn wij met verschillende partijen in gesprek gegaan om te kijken hoe we 
deze nieuwkomers weer in beeld krijgen. 

ZICHTBAARHEID



VOORbeeld- verkiezingen

Onze nominatie aan de VOOR-verkiezing was een goede aanleiding 
om in de rustige periode van de lockdown met een lawine aan 
online berichten te komen en onze achterban in beweging te 
krijgen. Het werven van stemmen zorgde voor meer verbinding en 
samenwerking tussen de verschillende vestigingen en het winnen 
van de hoofdprijs zorgde voor gezamenlijke trots in de gehele 
landelijke organisatie, maar zeker ook onder buddy’s en onze 
vrijwilligers in een jaar waarin cohesie een grotere uitdaging was.

Gesteund door heel veel stemmen heeft Stichting Buddy to Buddy 
de VOOR-verkiezing gewonnen. Dit is voor ons team, onze 
vrijwilligers en onze buddy’s een enorme waardering geweest en 
het heeft ook geleid tot meer bekendheid. Met het gewonnen 
geldbedrag kan in drie nieuwe steden een nieuwe vestiging worden 
opgestart. Er is overigens in meer steden interesse getoond, 
waardoor de droom van Buddy to Buddy steeds concreter wordt: 
er moet een virus worden verspreid in Nederland, een virus van 
vriendschap.



BUDDY TO BUDDY NEDERLAND
Deze landelijke organisatie, Stichting Buddy to Buddy Nederland, is de 
franchisegevende organisatie en heeft als belangrijkste doel om de groei aan 
te jagen middels het faciliteren van Pilots en de bloei van de lokale 
stichtingen te ondersteunen met kennisuitwisseling, netwerk, inzet van 
expertise en brandbuilding. De landelijke organisatie heeft geen uitvoerende 
rol, maar primair een aanjagende, voedende en wervende. 

De Landelijke stichting ziet haar taak voornamelijk in het voeden van de 
lokale stichtingen door daar waar mogelijk ondersteuning en 
kennisuitwisseling te faciliteren. Daarom kiezen we ervoor om meer als een 
bottum-up wortelnetwerk te opereren dan als een top-down organisatie. 

Partners & samenwerkingen

Daarnaast hebben we voornamelijk lokale samenwerkingen:

WELKOM IN UTRECHT
Nog voor de start hebben we contact gelegd met Welkom in Utrecht om te  
inventariseren wat de behoefte van de nieuwkomers zijn. Daaruit is een hele  
waardevolle samenwerking ontstaan. Zo werken we samen aan het werven  
van buddy’s, de zichtbaarheid van ons initiatief en de promotie van 
evenementen. Daarnaast organiseren we projecten om o.a. moeilijke 
bereikbare doelgroepen te bereiken en voorlichting te geven aan 
nieuwkomers ter bevordering van de integratie.

DE VOORKAMER
Tijdens de startfase hebben we samen met de Voorkamer een aantal activi-  
teiten georganiseerd en dit is uitgegroeid tot een hechte samenwerking. Zo  
is de Voorkamer de wekelijkse ontmoetingsplek voor onze buddy’s, werken  
we samen aan zichtbaarheid van beide initiatieven, werven we buddy’s via de  
Voorkamer en organiseren we samen activiteiten. Daarbij versterken ze onze 
organisatie met een fysieke plek en helpen wij hen met het bouwen van de  
community.

NCB TAALSCHOOL
Samen met NCB Taalschool hebben we een samenwerking opgezet, waarbij  
zij nieuwkomers die in een sociaal isolement zitten aanmelden bij Buddy to  
Buddy Utrecht. We organiseren inloopspreekuren en interactieve middagen  
in samenwerking met de Voorkamer waarbij we nieuwkomers meer vertel-  
len over de mogelijkheden van sociale integratie.

UTRECHTSE UITDAGING
Door een warm contact met de Utrechtse Uitdaging krijgen we de mogelijk-  
heid om samen te werken met ondernemers en organisaties die ons willen  
helpen bij zowel ondersteuning als het beschikbaar stellen van ruimtes en  
materialen. Zo hebben ze ons geholpen bij het vinden van locaties voor de  
matchingsmaaltijd, hulp bij de oprichting van de stichting en het maken van  
connecties die voor ons ook in de toekomst zeer waardevol zijn.

Andere waardevolle samenwerkingen zijn o.a. met:

Amnesty International  
Vluchtelingenwerk  
Dreaming of Syria  
TivoliVredenburg  
Queridon Taalcafé
Het Huis Utrecht  
Voorjestadsie  
Taal Doet Meer  
Bison Bowling  
IJssalon Luciano  
Notaris KAEP
Kanoverhuur Utrecht  
Pluktuin Amelisweerd  
Buitengewoon Bloemen 
Karibu Café
De Nijverheid 

In de Ruimte
Louis Hartlooper Complex  
Café Averechts
Buurthuis Sterrenzicht  
Overvecht Vastgoed  
Buurtteam Kanaleneiland 
Oproer Brouwerij
LOU Oudenoord  
Anne & Max  
Restaurant De Utrechter



BIJLAGEN



MOJAB & JORIS
“Hij staat als ‘broer’ in mijn telefoon”

Joris (26) en Mojab (24) kennen elkaar nog niet zo lang, maar in korte tijd ontstond 
een heel bijzondere vriendschap. Al tijdens hun eerste ontmoeting hadden ze de 
grootste lol. “Toen ik hem zag wist ik gelijk: Dit wordt mijn mattie.”

Door Lieke Loman

Joris gaf zich op voor Buddy to Buddy omdat hij iets wilde betekenen voor een 
nieuwkomer. Vrijwilligerswerk deed hij nog niet, maar het trok hem wel. “Ik wilde een 
nieuwe vriend maken, en daarom sprak Buddy to Buddy me erg aan”, vertelt hij. Op het 
matchingsdiner in Utrecht ontmoette hij Mojab uit Syrië en dat bleek een match made in 
heaven. De klik was er vanaf de eerste minuut. “Toen ik hem zag wist ik gelijk: dit wordt 
mijn mattie”, vertelt Joris glunderend. 

Nu, drie maanden later, blikken Joris en Mojab terug op een bijzondere periode in hun 
leven. In Café Lombok zitten de mannen naast elkaar alsof ze elkaar al jaren kennen. Ze 
nemen elkaar op de hak en slaan regelmatig in het gesprek een arm om elkaar heen. Ze 
hebben in amper drie maanden al van alles met elkaar beleefd. Van wandelingen door 
het Griftpark tot een avondje comedyclub aan toe.

“Ik krijg energie van hem” 
Mojab woont nu twee jaar in Utrecht en spreekt erg goed Nederlands. Hij werkt als 
vrijwilliger op een taalschool waar hij taallessen geeft aan vluchtelingen. “Mojab is 
ontzettend gemotiveerd om een bijdrage te leveren aan de maatschappij en is ook heel 
erg geïnteresseerd in alles en iedereen. Zijn doorzettingsvermogen en optimisme, dat 
bewonder ik. Ik ben heel erg trots op hem”, vertelt Joris. Mojab vindt het leuk dat hij zo 
met Joris kan lachen.  “Joris is altijd vrolijk, ik krijg heel veel energie van hem.”

Mee naar de moskee
Cultuurverschillen zijn er, maar die zijn volgens de jongens overbrugbaar. Joris: “Zo ben 
ik met Mojab meegegaan naar de moskee in Lombok. We waren een middag aan het 
chillen, en opeens bedacht ik me dat Mojab was vergeten te bidden.” Mojab lacht. “Ik 
was het een beetje vergeten, dus ik bedankte hem en wilde snel naar de moskee gaan. 
Toen opperde Moja om mee te komen, wat ik heel tof vond. Zelf ben ik niet religieus, 
dus voor mij was het een bijzondere ervaring om eens een moskee van binnen te 
bekijken.” Of die cultuurverschillen soms niet lastig zijn? Joris: “Mojab’s cultuur en religie 
zijn onderdeel van zijn DNA. Natuurlijk moet je meedraaien in de maatschappij, Mojab 
moet zich hier natuurlijk gewoon aan de verkeersregels houden, maar ik vind dat 
iedereen vooral zichzelf moet kunnen zijn.”

Joris en Mojab hebben nog volop plannen. Eerst maar eens samen koken. “We gaan 
dan wel Syrisch eten en niet Nederlands, want daar houd ik niet van”, zegt Mojab 
stellig. 

“Ik denk dat we als broers zijn voor elkaar. Joris staat in mijn telefoon als ‘Kanka’, dat 
betekent ‘bloedbroeder’ in het Turks. ”



arin & Marit
“Ze bleek veel meer dan alleen een taalcoach”

Door Lieke Loman 

Marit (27) en Arin (26) kennen elkaar nu een halfjaar, maar hebben een chemie alsof ze 
elkaar al jaren kennen. Ze vullen elkaars zinnen aan en hebben aan een half woord 
genoeg om elkaar te begrijpen. Dankzij Buddy to Buddy ontstond een bijzondere 
vriendschap tussen de twee vrouwen.

“Tijdens het matchingsdiner vonden we elkaar als állerlaatste. Maar de klik was er 
direct”, vertelt Marit met een brede glimlach. Marit had veel door Europa gereisd en 
eenmaal thuis gekomen wilde ze graag nieuwe mensen blijven ontmoeten én 
vrijwilligerswerk doen: Buddy to Buddy paste daarom perfect. Voor Arin was haar 
deelname in eerste instantie vooral van praktische aard. “Eigenlijk gaf ik me alleen op om 
mijn Nederlands te verbeteren en meer te weten te komen over het land. Maar Marit 
bleek veel meer dan alleen een taalcoach.”

Nieuwe inzichten
Tijdens het traject dat vier maanden duurde, spraken de dames iedere week af. Ze 
hebben van alles met elkaar ondernomen: samen ijs en oliebollen eten, uit eten gaan en 
de bloemetjes buitenzetten in de kroeg. Ook hebben Marit en Arin elkaars familie leren 
kennen.

Arin had nog geen groot netwerk in Nederland, maar door Marit kwam daar verandering 
in. “Ik ken haar het beste van alle Nederlandse mensen die ik ken. Marit is heel open en 
heeft me erg veel geleerd over de cultuur en over hoe je met elkaar omgaat in 
Nederland.” Marit glimlacht om wat Arin vertelt en knikt instemmend. “En door haar 
nieuwe, frisse blik op Nederland kreeg ik zelf ook weer nieuwe inzichten. Arin vindt 
Nederlanders erg aardig en open, en dat terwijl we zelf denken dat we alleen maar 
tegenover elkaar staan de laatste jaren.”

Sinterklaasavond en schaatsen
Ondanks dat de dames allebei uit een heel ander deel van de wereld komen, Syrië en 
Nederland, speelt dat geen rol voor ze. Cultuurverschillen? Nooit van gehoord. “We 
kunnen alles bespreken”, vertelt Marit. Van persoonlijke verhalen over waar ze 
vandaan komen tot aan liefdes en vriendjes toe. “Zo waren we een keer op stap en 
kwamen er allemaal jongens op Arin af. Daar konden we heerlijk om lachen, zoals 
vriendinnen dat doen.”

Het Buddy to Buddy-traject, dat vier maanden duurt, is net ten einde gekomen. “Maar 
we blijven elkaar gewoon zien natuurlijk”, zegt Marit. Er zijn al plannen gemaakt voor 
de feestdagen. Zo gaan Marit en Arin op 5 december, Pakjesavond, de film ‘Alles is 
liefde’ kijken. “Ik doe dat elk jaar met mijn zussen, dat is echt onze traditie”, vertelt 
Marit. “Dit jaar gaat Arin gezellig mee.” Ook willen de dames gaan schaatsen als het ijs 
dik genoeg is deze winter. Dat heeft Arin nog nooit gedaan, dus gaat Marit het haar 
leren.

Taalles
Arin’s taalkennis is met sprongen vooruitgegaan sinds ze Marit kent. Maar voor wat 
hoort wat, vindt Marit; zij wil wel eens wat wijzer worden in het Arabisch. “Ik wil je 
wel een keer lesgeven”, zegt Arin. “Maar dan praat ik wel de hele tijd in het Arabisch 
tegen je, want zo leer je het snelst”, grapt ze er achteraan. Dat is goed, antwoordt 
Marit. “Maar dan moet je wel geduld met me hebben, want ik ben hartstikke 
dyslectisch.” 



MAGAZINE 
MINGLE Magazine is ons magazine over diversiteit, 
cultuur en ontmoeten, een spreekbuis voor het 
positieve geluid van een multiculturele samenleving. 
Hiermee brengen we mensen rechtstreeks in contact 
te brengen met ons verhaal en onze doelstelling. 
Hierdoor komen niet alleen buddy’s en hun omgeving, 
maar ook anderen in contact met nieuwkomers en 
hun verhalen. We krijgen hier tot op heden alleen 
maar positieve reactie op (lees: we hebben zelfs nog 
nooit een negatieve reactie gezien op deze persoonlijk 
verhalen ontvangen). 
In 2018 maakten we voor het eerst een magazine met 
een bundeling van verhalen. Nu is er een tweede 
versie, deze keer opgezet samen met de andere 
steden. Inspirerende verhalen maken ook het 
draagvlak steeds groter. Dit leidt tot aanmeldingen, 
maar we zien ook dat mensen die zich niet willen 
verbinden middels het buddyschap toch bereid zijn 
om ons te steunen, bijvoorbeeld door ‘Vriend van 
Buddy to Buddy’ te worden. 
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