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VOORWOORD  

In september 2018 startten we het project JongGras 

Sportbuddies: een project van Academie van de Stad, in 

opdracht van de Gemeente Utrecht. In het project 

begeleiden studenten van verschillende opleidingen, de 

sportbuddies, statushouders naar het sportaanbod in 

Utrecht. Het doel is het opbouwen van een netwerk, 

het leren van de Nederlandse taal en ontspanning.  

Het eerste jaar van JongGras Sportbuddies was een 

groot succes. Veel statushouders zijn met een 

sportbuddy naar verschillende proeftrainingen gegaan 

en sporten nu wekelijks bij een vereniging of ander 

initiatief. De mooie verbindingen die zijn ontstaan, 

laten we hier zien. Daarmee hopen we je te inspireren 

om je in de toekomst te blijven inzetten voor de 

verbinding tussen sport en statushouders. 

 

Esther, Margriet en Jasper 
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TEAM JONGGRAS SPORTBUDDIES 2018-2019 

 

Projectcoördinator Jasper en de twee 

studentcoördinatoren Esther en Margriet coördineerden 

JongGras Sportbuddies dit jaar. Het team was onder 

andere verantwoordelijk voor het contact met de 

partners, het begeleiden van de sportbuddies, het 

organiseren van bijeenkomsten en de werving. 
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HET COACHINGSTRAJECT  
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DE DEELNEMERS 
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HET SUCCES VAN NOORULLAH  

Noorullah was een van de eersten die zich aanmeldde 

bij JongGras Sportbuddies. Een jongen van 20, wonend 

in een huis met Nederlandse studenten en met een 

bijbaantje, maar hij miste nog iets. Hij zou erg graag 

weer MMA willen doen, maar wist niet waar hij 

daarvoor terecht kon. Hij werd gekoppeld aan een 

sportbuddy en zij heeft hem met succes geholpen! 

Noorullah sport inmiddels maar liefst drie keer per 

week, twee keer MMA en een keer kickboksen. Hij 

speelt wedstrijden en gaat vaak na afloop nog even wat 

drinken met de trainer en de anderen met wie hij 

traint. Hij zit helemaal op zijn plek en neemt zelfs af 

en toe een vriend mee naar de training.  
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GRATIS SPORTKLEDING  

Nieuwkomers hebben niet altijd de financiële middelen 

om sportkleding aan te schaffen. Om hen toch zo goed 

mogelijk te kunnen helpen, hebben wij iets heel moois 

voor ze geregeld! Het Nederlandse merk Q1905 heeft 

een geweldige donatie gedaan van heel veel sportshirts, 

vesten, broeken en sporttassen. Wij zijn superblij dat 

we de kleding kunnen uitdelen aan iedereen die iets 

nodig heeft! Noorkhan, op de foto hieronder, kreeg 

bijvoorbeeld een complete basketbaloutfit van ons, 

inclusief schoenen en sporttas. 
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KORFBALCLINIC                                                            

Op een zomerse woensdagavond organiseerde 

korfbalvereniging HKC Hoograven een korfbalclinic, 

speciaal voor nieuwkomers. De club merkte op dat 

nieuwe Nederlanders niet bekend zijn met korfbal, 

omdat de sport vooral in Nederland populair is. Om 

daar verandering in te brengen, leerden twee trainers 

ons de basis van het korfbal. De statushouders hadden 

al snel de smaak te pakken en waren heel fanatiek. Na 

een aantal spannende wedstrijdjes, was het tijd om nog 

even na te praten met een drankje op het terras. Daar 

ontstond het idee om nogmaals een clinic te 

organiseren, maar dan op het azc. Kortom, een 

gezellige en succesvolle avond!  
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HET SUCCES VAN AMIR 

Toen Amir (26) zich bij ons aanmeldde, woonde hij op 

het AZC en waren zijn dagen erg eentonig. Hij wilde 

graag iets doen met zijn grote passie: schaken. Amir 

had ervaring met het geven van schaaklessen, maar 

wilde ook graag zijn eigen skills verbeteren. Samen met 

zijn sportbuddy Miranda ging hij naar schaakvereniging 

De Rode Loper. Daar waren ze erg blij met hem, want 

hij bleek echt talent te hebben! Amir is erg blij dat hij, 

dankzij JongGras Sportbuddies, nu wekelijks kan 

schaken. Hij heeft vrienden gemaakt bij de vereniging 

en is na de training zelfs een aantal keer met hen iets 

gaan drinken! Hij vertelde dat zijn Nederlands erg is 

verbeterd sinds hij is gaan schaken. Met inmiddels ook 

een eigen woning in Utrecht, ziet zijn leven er nu heel 

anders uit dan toen we hem leerden kennen. 

  



 

10 

 

HET SUCCES VAN STEPHANIE 

Stephanie (16) was de eerste die niet via een van de 

partners met ons in contact kwam. Nederlandse 

vrienden van haar moeder gaven JongGras Sportbuddies 

als tip en Stephanie stuurde ons zelf een bericht. Ze 

wilde graag voetballen in Utrecht, maar had nog geen 

enkele ervaring. Alleen op school had ze wel eens 

gevoetbald. Gelukkig wist sportbuddy Joska daar wel 

raad mee. Zij regelde sportkleding voor Stephanie en 

nam haar mee naar een aantal proeftrainingen. Na de 

zomer gaat Stephanie wekelijks meedoen in een team 

met leeftijdsgenoten. 
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ZAALVOETBALMIDDAG 

Elke dinsdagmiddag speelt Marijn met vluchtelingen en 

Utrechters een potje zaalvoetbal, met het doel hen met 

elkaar te verbinden. JongGras Sportbuddies ondersteunt 

zijn initiatief en daarom nodigden we alle sportbuddies 

en statushouders van het project uit om ook een keer 

mee te komen doen. We waren met zoveel mensen dat 

het bijna niet paste, maar dat zorgde voor veel 

gezelligheid. De warming-up werd verzorgd door twee 

sportbuddies, iedereen deed lekker mee.  
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ZAALVOETBALMIDDAG 

De voetballers waren fanatiek en 

hadden een hoop talent, wat het 

voor de studentcoördinatoren en 

sportbuddies bijna onmogelijk 

maakte om van hen te winnen. 

Gelukkig had dit geen invloed op 

de sfeer en konden we na het 

voetballen met z’n allen genieten 

van taart en een drankje buiten, 

geheel in stijl. Een aantal 

statushouders die via JongGras 

Sportbuddies meededen, vonden 

het zo leuk dat ze nog veel vaker 

kwamen mee voetballen.   
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HET SUCCES VAN MUATAZ 

Muataz hebben we leren kennen als een hele 

enthousiaste en vrolijke man met veel 

doorzettingsvermogen. Hij komt uit Jemen, waar hij 

veel tafeltenniste met zijn vrienden. Toen hij in 

Nederland kwam wonen, miste hij het tafeltennissen. 

Daarom meldde hij zich aan bij JongGras Sportbuddies. 

Na zijn eerste proeftraining was hij meteen 

enthousiast. Hij vond het zelfs zo leuk dat hij liever 

vaker in de week wilde trainen. Inmiddels sport hij elke 

week bij twee tafeltennisverenigingen en hij gaat 

volgend seizoen zelfs meedoen aan de competitie. Hij is 

blij dat hij weer kan tafeltennissen. Hij leert hierdoor 

beter Nederlands en vindt het leuk dat hij nu bekenden 

van de vereniging tegenkomt op straat of in de 

supermarkt. 
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ERVARING VAN SPORTBUDDY TALLIA 

“Ik vond het ontzettend leuk om mee te doen aan 

JongGras Sportbuddies. Ik vond het best spannend, 

omdat ik in aanraking zou komen met een doelgroep die 

ik niet zo goed ken. Gelukkig hebben de begeleiders mij 

goed voorbereid, waardoor ik met wat meer 

zelfvertrouwen aan het project kon beginnen. Het was 

voor mij bijzonder om het verhaal van Abdulaal te 

horen en het werkte ook inspirerend waardoor ik nog 

meer gemotiveerd was om hem te helpen. Ik ben blij 

dat ik mee heb kunnen doen, ik heb veel geleerd en ik 

ben een ervaring rijker!” 

 

ERVARING VAN SPORTBUDDY DJANAE 

“Het is leuk dat we echt maatjes zijn, er is een leuke 

en gezellige sfeer als we samen zijn. Ik ging met Maram 

mee naar een proefles Zumba. Het was de afsluitende 

les en alle bewegingen gingen zo snel, we konden het 

nauwelijks bijhouden. Daar hebben we samen dan weer 

hard om gelachen.”  



 

15 

 

HET SUCCES VAN ZUHAIR 

Zuhair (23) dartte thuis wel eens met zijn eigen bord en 

pijlen, maar het leek hem nog leuker om dat met 

leeftijdsgenoten te kunnen doen. Zijn sportbuddy ging 

voor hem op zoek en kwam uit bij Café de Murk. Toen 

hij daar voor het eerst binnenkwam, mocht hij meteen 

meedoen met een potje darten en werd hij uitgenodigd 

om in het weekend te komen kijken bij wedstrijden. 

Het café heeft één inloopavond per week, waar Zuhair 

langs kan komen als hij zin heeft. Daarnaast is Zuhair 

via JongGras Sportbuddies terechtgekomen bij Taal & 

Toekomst, waar hij een begeleidingstraject volgt voor 

de stap naar een opleiding, stage of werk. 
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TUSSENMOMENT MET PARTNERS 

 

Sportpark Marco van Basten was de perfecte locatie om 

met alle samenwerkingspartners van JongGras 

Sportbuddies de voortgang van het project te 

bespreken. We hebben resultaten gedeeld, een van de 

sportbuddies heeft verteld over zijn ervaringen en we 

hebben stilgestaan bij uitdagingen en oplossingen. Het 

was mooi om het enthousiasme en de inzet van 

iedereen te zien en nieuwe verbindingen tussen mensen 

te zien ontstaan!  
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HET SUCCES VAN MOHAMMAD 

Toen Mohammad zich aanmeldde, woonde hij nog in het 

azc in afwachting van een woning. Hij ging naar school 

en deed een cursus mechanica. Maar hij wilde ook 

graag voetballen, want dat had hij in Syrië al tien jaar 

lang gedaan en hij was groot fan van de sport. Hij 

volgde eerst een training bij een Utrechtse vereniging, 

maar toen kreeg hij bericht dat er in Driebergen een 

huis voor hem was. Zijn sportbuddy Tibbe besloot te 

kijken of daar ook een voetbalvereniging voor 

Mohammad te vinden was, en met succes! Mohammad 

mocht de rest van het seizoen gratis meetrainen en van 

ons kreeg hij voetbalschoenen voor op het veld. Hij is 

blij met de andere spelers in zijn team, die hem onder 

andere helpen met het leren van de Nederlandse taal. 

Voor het nieuwe seizoen wil hij zich dan ook graag 

inschrijven bij de vereniging. 
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HET SUCCES VAN NOUR 

Nour had al enige turnervaring toen hij zich bij ons 

aanmeldde. Hij had namelijk al geturnd in zijn 

thuisland Syrië. Hier in Nederland ging hij wel elke dag 

naar school, maar hij had geen familie en vrienden om 

zich heen. Nieuwe vrienden maken was dan ook zijn 

grootste motivatie om weer te gaan turnen. Nour kreeg 

sportkleding van ons en heeft daarmee twee 

proeftrainingen gevolgd. Hij voelde zich bij DOO/K&V 

helemaal op zijn plek. Maar toen kwam ineens het 

bericht dat hij naar Amsterdam zou verhuizen! Zodra 

hij zijn nieuwe adres wist, heeft hij opgezocht welke 

turnverenigingen daar in de buurt zijn en één daarvan 

bleek praktisch naast zijn huis te zijn. Zijn sportbuddy 

Nele heeft hem adviezen gegeven over het benaderen 

van de vereniging. Daar is hij zelf mee aan de slag 

gegaan.  
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HET SUCCES VAN KHAIBAR 

Khaibar (17) kwam het project binnen zonder 

voetbalervaring, maar daar kwam snel verandering in. 

Hij wilde graag gaan voetballen bij de vereniging waar 

zijn broertjes ook spelen, maar zelf lukte het hem niet 

om dit te regelen. Gelukkig kreeg hij hulp van zijn 

sportbuddy, die eerst samen met hem een potje ging 

voetballen om hem alvast het één en ander te leren. 

Vervolgens heeft hij meerdere proeftrainingen 

geregeld, waar ze samen zijn geweest. Uiteindelijk 

heeft hij zich ingeschreven bij de vereniging, waar hij 

inmiddels alweer een hele tijd voetbalt. Khaibar en zijn 

sportbuddy hadden een leuke klik. Zo hebben ze samen 

taart gegeten, Pakistaanse theegedronken en heeft zijn 

sportbuddy Khaibar dingen geleerd over de westerse 

cultuur en Nederlandse voetballers, zodat hij mee kan 

praten met de gesprekken van zijn teamgenoten.  
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Wil je meer informatie over JongGras 

Sportbuddies? Kijk dan op 

https://academievandestad.nl/projecten/jonggras

-sportbuddies/ 

Of mail naar 

projectjonggras@academievandestad.nl 
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