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ермано-българското
дружествозаприятелство в Дармщат е учредено през 1977 година. То
има 60 легитимни членове,
но на всяко събитие, което
организира, идват българи
от цялата провинция Хесен от Франкфурт, Висбаден,
Касел, Фулда... Присъстват
и немалко германци, при това не само заради роднинска
или емоционална връзка, а
защото се интересуват от
страната ни, от историята и
културата є.
Хесен е федерална провинция, разположена в сърцето на Германия. В университетските є центрове
през последните години работятиследватдостабългари. Голяма част от тях също
посещават събиранията на
сънародниците ни в Дармщат. Като едно от най-старите и най-активно работещите, дружеството в града е
многократно отличавано с
грамоти на български и германски институции. От четири години то се председателства от г-жа Надежда
Бюзе.
Надя е една от стотиците
хиляди млади хора, които
преди 21 години, веднага
след падането на "желязната завеса", напуснаха България, за да си търсят късмета по широкия свят. Завършва Техническия университет в родната София и
водена от желанието да се
реализира като инженер,
записва политехниката в Дармщат.
Университетският
град с богата история предлага добри
възможности, но в
него един чужденец в началото се
чувства много самотен и копнежът
за среща със сънародници е изключително
силен.
Днес Надежда не си
спомня как точно е попаднала на информацията за германо-българското дружество в провинция Хесен. Тя
отива на едно от традиционните му участия - ежегодния
Празник на интегрираните
общности, който по това
време се провежда през септември. Представянето на
националните общности,
населяващи германската
провинция, се организира
от общината. Младата българка едва ли подозира, че
именно този празник ще
преобърне живота є. На
щанда на дружеството тя се
запознава с един от учредителите му и от най-активните радетели за представяне
на българската култура,
традиции и история сред
германците - стария имигрант Александър Ненов,
който тогава е заместникпредседател на дружеството, а също и с председателя
му от германска страна
Оскар Шпранц.
На същия празник и пак
на същия щанд ще се срещне и с бъдещия си съпруг
Ралф Бюзе. Широко скроеният германец с очи, отворени за света, оттогава, та и
до ден днешен е любопитен
за всичко българско - найвече заради чаровната брюнетка, която кара сърцето
му да забие лудо. Надя постепенно обвързва живота
си с германо-българското
дружество и с Ралф. Две години по-късно информатикът от Метеорологическата служба в Дармщат ще направи българката своя съпруга. След година на бял
свят ще се появи синът им
Данило...
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Сънародниците ни в Дармщат
си имат Надежда
Председателката на германо-българското дружество
в града Надя Бюзе, съпругът є Ралф и синът им Данило работят сърцато на ползу болгарскому народу.
Проявите на сдружението са многобройни, а популярността на отечеството ни - толкова голяма, че германци си направили група за нашенски народни танци

Надя в шопска носия, която носи на всички празници, представящи националните общности в Хесен

Германската група за български автентичен фолклор "Миндреле"

Почетният ни консул за федералната провинция Хесен ИнгоEндрик Ланкау по време на честването на Деня на България

Сега 18-годишният Данило, владеещ и немски, и български език, помага на баща
си в правенето на интернетстраницата на дружеството.
Благодарение на това много повече хора, които се интересуват от България, могат да се запознаят с нея във
всички аспекти. Ралф Бюзе
е убеден - колкото повече
сънародниците му опознават всичко българско, толкова по-непредубедени ще
са към страната ни. И няма
да я свързват само с черноморските курорти или с
криминалните новини от
местните медии. Някои германци до такава степен се
запалват по нашенския
фолклор, че дори си сформират група за български
народни танци - "Миндреле". В нея хорЎ и ръченици
тропат само германци. Те
достойно представят уникалността на българския
фолклор на всеки регионален празник. И "събират
очите" на сънародниците си.
На едно от представянията на страната ни в съседния
град Дитценбах Надя среща
Франк и Рита Ролоф. Берлинчанинът-възпитаникна
Техническия университет в
София, не трябва да бъде
много подканян да се присъедини към приятелите на
странатани.Съпругатаму,с
която са заедно от студентските години и многократно
са кръстосвали от Трън до
Черно море - също. По идея
на Надежда Бюзе Франк
Ролоф нееднократно прави

Семейство Надежда и Ралф
Бюзе

"просветителски" представяниянанепознатитекрасоти на България. Тогава мнозина се убеждават, че освен
със София и Варна, България разполага и с други привлекателни места, като уникалната Съева дупка, впечатляващите Крошунски
водопади... Както и с кокетни малки частни хотелчета,
в които действително можеш да опиташ истинска национална кухня и да чуеш
автентична музика. И да се
влюбиш завинаги в страната и в хората є.
"В един отворен свят, да
показваш традициите и културата на своя народ, е потребност, признава г-жа
Бюзе." Когато преди четири години поема председателството на германо-българското дружество в Дармщат, Надя впряга цялата си
енергия. Съпругът є и синът є я подкрепят, защото
виждат, че обществената
работа є доставя огромно
удоволствие. А и тя умело
съчетава работата си в туристическия бизнес с народополезната дейност. Ръководството на дружеството
заработва на високи обороти. Поне веднъж в месеца в
Дома на литературата има
изява - концерт, литературно четене на български автори, представяне на млади
таланти или на гости от родината. Всеки празник, организиран от дружеството,
завършва по нашенски -
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около масата на чаша вино и български мезета. Там е
мястото за обмяна
на информация, на
телефони, както и
за оказване на логистика на хората,
които имат нужда.
Заедно отбелязват
големите празници
Коледа и Великден,
а също и 24 май, Баба Марта... Признание за работата на
българите в Хесен е
и фактът, че все почесто на събиранията не само присъства, но и
взема дейно участие почетният консул на България за
федералната
провинция
Хесен - Инго-Eндрик Ланкау. Съпругата му вече се
чувства кооперирана към
дейността на активните
българи и германци.
Работата по проекти е една от основните за дружеството. Първоначално - по
идея на Сашо Ненов и на
доц. Лозан Митев - започват
с чисто хуманитарна помощ
за българите в Босилеград.
Инициативата е "Сънародници помагат на сънародници извън родината". Залагат на образованието и започват да събират пари, за
да го подпомогнат. Българите в Западните покрайнини са големи патриоти и родолюбци, но сякаш са забравени от държавата; те искат
да запазят езика, традиции-

На щанда на Германо-българското дружество за приятелство в
Дармщат по време на Празника на интегрираните общности.
Преди 20 години именно на шанда на дружеството Надя се запознава със своя съпруг

те и културата на дедите си,
затова трябва да ги подкрепим, е убеждението на цялото ръководство на сдружението. Така неделното училище в Босилеград съществува със стабилната финансова подкрепа, идваща
от Хесен. Голяма част от
книгите, закупувани на босилеградските деца от София (защото са на български език и са по-евтини), са с
пари от Германия. Българчета от Босилеград ходят на
летни лагери със съдействието пак на дружеството. "Най-голямата ни радост и задоволство е, че
всички кандидат-студенти,
на които помагаме чрез неделното училище, се представят много добре и отлично на приемните изпити. Това ни дава основание да мислим, че сме на прав път и да
продължаваме все така упорито", казва Надежда Бюзе.
През годините дружеството помага много на домове за деца, лишени от родителски грижи, в България. Пакети и колети с дрехи,храни,необходимиуреди
и съоръжения са пътували
към Долна баня, Разлив, Доганово... Сега идеята е да се
подкрепят талантливи и

способни български студенти в Германия, на които семействата в родината са в
затруднено положение. А и
дружеството е прекрасно
място за изява на българчета - музиканти и певци, на
които винаги е готово да
предостави сцена за изява.
Така в третия пореден Ден
наотворенитеврати-традиционен празник на литературата и културата в Хесен,
пианистът Николай Захариев представи България
чрез дружеството пред интернационалната публика в
Дармщат.
Догодина германо-българското дружество в Дармщат навършва 35 години от
основаването си. На тазгодишната среща на всички
български дружества в Германия, която ще е в края на
октомври в Дрезден, хесенските българи ще поканят
всички дружества на сънародници на германска земя
да гостуват през 2012 г. в
Дармщат. И екипът на Надежда Бюзе ще впрегне сили, за да направи срещата
прекрасен празник на българщината и на приятелството между хората и културите.
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