Iedereen bedankt!

Over Lief en Leed
gesproken...

Kinderclub Buurtwerk

Joke Ellenkamp (Pameijer)

‘Fijn dat Lief en Leed
doorgaat’

Niemand in Rotterdam zal het zijn ontgaan. Van 27 oktober t/m 2 november
vond in Rotterdam de Lief en Leedweek van Opzoomer Mee plaats. Liefst
575 straten en groepen - duizenden Rotterdammers - schonken met een
speciale actie aandacht aan een groep bewoners die dat nodig heeft of gewoon
verdient. En nog mooier... veel straten hebben aangegeven door te gaan met
Lief en Leed. Opzoomer Mee ondersteunt hen daarbij.

Kinderclub Buurtwerk maakt bij Albert Heijn aan de Oudedijk cupcakes voor nachtopvang Havenzicht.

Essenburgstraat

Jongeren Oosterflank

Marianne Martens (Thuis Op Straat)

‘Lief en Leed voor
jong en oud’
Gebiedscommissies
De gebiedscommissies van Feijenoord en KralingenCrooswijk verrassen actieve bewoners met een bloemetje.
Midden: voorzitter Nel Noel van gebied Feijenoord.
Ouderen worden getrakteerd op een stamppotbuffet.
Albert Heijn-manager Jeroen Willems bedient.

Daltonschool

YCO

‘De Lief en
Leedweek
past bij ons:
liefde en
aandacht
voor
iedereen en
daarbij een brug slaan tussen
alle buurtbewoners door jong en
oud uit te nodigen om mee te
doen.’
Joke van Spronsen (Aafje)

‘Onze bewoners zijn
heerlijk verwend’

Jongeren uit Oosterflank trakteren ouderen in
verzorgingshuis de Evenaar op hun favoriete toetje
vlaflip en tonen een film met hun trucs op de step.
foto: Arjen Jan Stada

Jongeren van Thuis op Straat brengen een verrassingspakket langs bij ouderen in de Kipstraat.
Albert Heijn zorgt voor de pakketjes.

Noorder Kerkedijk

Youth Choir Overschie verrast ouderen van Den
Hoogenban met een goodiebag en een optreden.

Kinderen van groep 7 en 8 van de Daltonschool koken
voor een groep ouderen in Plein 13.

Oost-Sidelinge

Steenplaat
foto: Arjen Jan Stada
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Thuis Op Straat

‘Zo’n Lief en
Leedweek
waarbij
bewoners
aandacht
besteden aan
iedereen die
dat verdient of kan gebruiken, is
prachtig. Maar lief en leed verdient
natuurlijk continu aandacht. Fijn
dat Opzoomer Mee doorgaat.’

Halloween in het teken van Lief en Leed. Ouderen worden Gewoon lekker knutselen en mooi beplakte kaarsen
uitgenodigd en getrakteerd. Albert Heijn helpt mee.
brengen naar ouderen van Abtshove.

Bremweg
Jongeren en kinderen van Thuis Op Straat maken
hapjes voor ouderen van zorgcomplex Steenplaat.

Kinderen planten bloembollen bij het seniorencomplex
aan de Bremweg. Albert Heijn sponsort de actie.

Wollefoppenstraat
Bewoners uit de Wolefoppenstraat e.o. verrassen
medewerkers van Albert Heijn met een attentie.

Meer weten? (010) 213 10 55 of www.opzoomermee.nl

‘Onze
bewoners
van de
Nieuwe
Wetering
zijn heerlijk
verwend en
kinderen kwamen lekkere hapjes
brengen. We gaan door met Lief
en Leed delen.’

