Nummer 2 • september 2017

Over Rotterdammers en hun straat

Terugblik Voorleesfeesten
Samenleven in Lief & Leedstraten
Anja Machielse
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Een terugblik

Ten geleide
...omdat ik
voorlezen aan
kinderen belangrijk
vind. Zo help ik mee om
taalachterstanden
te voorkomen. Ik heb
ook andere ouders
gevonden die nu
voorlezen
in hun straat.

Voorlezen… het is leuk om
te doen, het brengt kleine en

Volop Lief & Leed

grote buren bij elkaar en je
helpt een handje mee aan de
taalontwikkeling van

De Plataan
Aan de Plantaan (Rozenburg)
werd voorgelezen door Annemieke
van Leeuwen. Zij las aan 12 kinderen

thema van de Voorleesfeesten
van Opzoomer Mee, inmiddels
een traditie, ‘vriendjes’.

voor uit o.a. Dikke Vrienden.
Na aﬂoop werd de bibliotheekkast in

voorleesfeesten plaats,

de straat feestelijk geopend.

Linker Rottekade
Alberts boom was het voorleesboek

In totaal vonden er tussen
14 juni en 5 juli 2017 621

IK O

kinderen. Dit jaar was het

van de Linker Rottekade (Crooswijk).
De heer Thair Al Mahdawi las voor

OMER
O
...omdat ik
PZ voorlezen
aan

kinderen belangrijk
vind. Zo help ik mee om
taalachterstanden
te voorkomen. Ik heb
ook andere ouders
gevonden die nu
voorlezen
in hun straat.

aan 8 kinderen. Die werden na
aﬂoop verwend met eten, drinken

6% meer dan in 2016. In veel
straten blijft het overigens niet

en een klein cadeautje.

bij één keer voorlezen.
Dankzij de voorleesfeesten
bestaat de voorleesclub nu uit
bewoners regelmatig

Jan Willem Hoogeweegen van de
Van Ballegooijsingel las voor uit
Max en de ontplofte vriendschap.
Daarna was er allerlei kindervertier
met o.a. een springkussen. Ook hier
werd voorgelezen aan 12 kinderen.

voorlezen aan de kinderen
in de straat.

Dempostraat
In de Dempostraat (Schiemond) las
Haﬁda Boussantouh voor uit Pip en
Posy en het nieuwe vriendje. Daarna
konden de 12 kinderen knikkeren,
tekenen en skippyballen.

Bijzondere data Opzoomeren
Oktober 2017 in honderden straten
Naar schatting 600 straten geven een Lief & Leedfeest om aan nieuwe buren,
ouderen, zieken of pasgeboren kinderen aandacht te schenken.

23 november 2017 in de Burgerzaal van het stadhuis
Een jury van 100 Rotterdammers kiest met stemkastjes
uit zeven genomineerde straten de Lief & Leedkanjer 2017.

Een pijler
De actieve bewoners van de circa 600
Lief & Leedstraten in Rotterdam kunnen
dit succes deels op hun naam zetten.
Ze ijveren in hun straten voor meer
onderlinge betrokkenheid en burenhulp.
Voorkomen en tegengaan van
eenzaamheid is daarbij belangrijk.
De Lief & Leedstraten vormen dan ook
een van de pijlers van ‘Voor Mekaar’,
tezamen met de bekende huisbezoeken
aan 75-plussers. In de komende
maanden voert Opzoomer Mee weer
volop actie rond Lief & Leed. Zo vinden
in oktober de Lief & Leedweken plaats en
wordt op 23 november de Lief & Leedkanjer 2017 gekozen. Dit tweede
nummer van ‘Opzoomer’ is dan ook
grotendeels gewijd aan Lief & Leed.
Samenleven in een Lief & Leedstraat
Zo maakten we portretten van de Hofdijk
en de Van Malsenstraat over het
samenleven in deze twee Lief & Leedstraten in respectievelijk het Oude
Noorden en Hillesluis. En we gaan in op
de ondersteuning die Opzoomer Mee
biedt aan Lief & Leedstraten.
Lief & Leedweken, Lief & Leedclub en
Lief & Leedkanjer... hoe zit de wereld van
de Lief & Leedactie van Opzoomer Mee
in elkaar?

maar liefst 273 straten waar

Van Ballegooijsingel

Een trendbreuk, zo noemde wethouder
Hugo de Jonge in het NOS-journaal de
nieuwste cijfers van de GGD over
eenzaamheid in Rotterdam. Na jaren
van stijging is de eenzaamheid onder
ouderen voor het eerst afgenomen.
De daling is nog klein, maar maakt
duidelijk dat de Rotterdamse aanpak om
eenzaamheid te bestrijden, ‘Voor Mekaar’
geheten, vruchten begint af te werpen.

Saadia Assim
Oostmaasstraat, werkzaam op de Arentschool

Albert Heijn zorgt voor de prijs: 5 minuten gratis winkelen voor de
komende straatactiviteiten.

December 2017 duizend straten
Net als vorig jaar zullen ruim 1.000 straten Sinterklaas, Kerst of Oud & Nieuw
vieren. Al die straten worden gevraagd om extra aandacht te besteden aan
ouderen, zieken of andere bewoners die tijdens deze feestdagen extra
aandacht goed kunnen gebruiken.

Nog meer….
Maar deze editie van Opzoomer biedt
ook een terugblik op de Voorleesfeesten
die van 14 juni tot en met 5 juli
plaatsvonden en de grote bijeenkomst
van de Schoonmaakbende op 29 juni
in Hal4.
‘Opzoomer’, het magazine dat meer
vertelt over het Opzoomeren.
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Samenleven in een Lief & Leedstraat
Het is een zonnige donderdagmiddag in de
Van Malsenstraat. Lisette Halve (64) is net
klaar met het schoonmaken van de
vuilcontainer, iets wat ze wekelijks doet.
Ondertussen maakt ze een praatje met een
buurman die ook aan het plein woont.
Lisette: “Ik woon hier nu 35 jaar. Vroeger was
het hier een saaie bedoening, er gebeurde
helemaal niets.” Ze vormde een groepje van
actieve bewoners om zich heen.
Op het lege plein verrees daardoor een
voetbalkooi met kunstgras. “Dat scheelt een
hoop kapotte ruiten.” Met behulp van
Woonstad werd gevelverlichting geregeld en
er kwamen plantenbakken.

Voor elkaar
zorgen in
de Van
Malsenstraat
Straatactiviteiten in de Van Malsenstraat

Betrokkenheid en oogje in het zeil
Volgens Lia ten Brink (58) is dat een van de redenen dat
steeds meer mensen terug willen naar de Van Malsenstraat,
naar dit buurtje. “Het is een stuk schoner en alles wordt goed
bijgehouden door iedereen, het is echt vooruit gegaan.
”Ze is blij met de sfeer rondom het plein. “Iedereen zwaait
naar elkaar en de mensen helpen elkaar als dat nodig is.”
De sociale betrokkenheid stopt niet bij de voordeur. Zo
zorgde Lisette een maand lang voor een zieke buurvrouw
en haar gezin door samen met een andere buur om de dag

Lisette Halve

voor hen te koken. “Dat hebben we gedaan totdat ze weer
op de been was”. Ook neemt ze graag haar buurjongen op
sleeptouw, wiens moeder geheel onverwachts overleed op
vakantie. “Ik probeer hem af en toe uit huis te halen zodat hij
niet in zijn eentje binnen zit.” Maar ook andere ‘zorgenkindjes’
kunnen op haar aandacht rekenen. “Ik wil niet hebben dat
hier iemand een half jaar dood in huis ligt. Dus als ik merk dat
iemand na zijn pensioen hele dagen drinkt en nauwelijks voor
zichzelf zorgt, dan spreek ik hem aan en houd ik een oogje in
het zeil.” Ook zamelde de buurt geld in om een nieuwe hond
te kopen toen de trouwe viervoeter van buurman John was
overleden.

Vertrouwen winnen
Corrie Veldhaus (68) woont vanaf haar
geboorte in de straat en dat bevalt haar nog
steeds uitstekend. “Het is hier heel fijn wonen.
Wie om hulp vraagt krijgt dat meteen.” Zo zei
haar nieuwe buurvrouw al snel: “’Als u ziek
bent, laat ik de hond wel uit.’ Dat is toch mooi?”
Voor haar raam hangt een overzicht van de
activiteiten voor ouderen: knutselen, bewegen
en bingo. Die vinden plaats in de nabijgelegen
Breepleinkerk, waar Cor van der Pligt (64) al
tweeëntwintig jaar koster is. Cor: “De kerk heeft
in principe geen muren en dat wil ik ook
uitstralen, iedereen is hier welkom. Als de
mensen uit de buurt onderdak zoeken voor
activiteiten, dan kan dat hier.” Lisette
organiseert in de kerk elk jaar een kerstdiner
voor ouderen. “Het was in eerste instantie
moeilijk om mensen te bereiken. Ik ben van
deur tot deur gegaan om mensen uit te
nodigen. Om hun vertrouwen te winnen
moeten ze je kunnen zien.” Inmiddels gaat het
diner elk jaar rond als een lopend vuurtje.
“Ze bellen elkaar op om door te geven dat het
weer is.”

Kinderen komen aangerend
Het meest actief is Lisette met de kinderen.
“Zij zullen het straks moeten overnemen als
ik er niet meer ben. Daarnaast geef ik het
goede voorbeeld. Als ze mij de vuilcontainer
zien schoonmaken en de stoep zien vegen,
dan houden ze het zelf óók eerder netjes.” Alle
kinderen op het plein kennen Lisette en komen

aangerend als ze met een paar bezems naar
buiten loopt. “Ik zorg ook voor een beloning,
een koekje of snoepje. Positief belonen is
belangrijk, in plaats van ze alleen te wijzen op
fouten. Soms zeggen buren gekscherend dat ik
niet op vakantie mag omdat de kinderen dan
minder goed luisteren.”
De Van Malsenstraat ligt in

Mooi buurtje

Hillesluis (Feijenoord).

Het buurtgevoel is sterk in de Van Malsenstraat.
“Ik vind het heerlijk om hier te wonen. We
groeten elkaar op straat en ik voel me hier
veilig. Als er iets is kunnen mensen me altijd
bellen, maar andersom werkt het ook zo. Een
jaar geleden had ik mijn teen gebroken, dan
gaan de kinderen van het plein groenten voor
me halen. Ook de Surinaamse bladgroente
waar ze nog nooit van gehoord hebben.” Wat
dat betreft delen de mensen in de straat écht
lief en leed met elkaar. Mensen helpen elkaar
door lastige periodes heen. Ik zou de straat niet
meer kunnen missen. Dit is zo’n mooi buurtje!”

TV Rijnmond maakte begin dit
jaar in de rubriek ‘7 minuten’
een portret van deze Lief &
Leedstraat. Het portret is nog
te zien op opzoomermee.nl/
vanmalsenstraat.
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Stootblok en Rosestraat

Lief & Leed in
drie onderdelen

Dansen in de hal

De 55+ flat waar mevrouw Mulder

woont met haar man staat aan de Bergsingel in Rotterdam
Noord. Een bloemetje brengen bij een zieke buur of een
nieuwe bewoner verwelkomen is heel normaal in de flat.
’Het is een 55+ flat, maar er wonen toch vooral heel oude
mensen’, vertelt mevrouw Mulder. Sinds een tijdje is er elke
doordeweekse dag een koffie-uurtje voor de bewoners.
‘Gewoon in de hal van onze flat want we
hebben geen recreatieruimte. We

Kinderen bakken pannenkoeken voor ouderen

een ‘gereedschapskistje’.

Fatima Mellouk woont in het Stootblok in Feijenoord en Aicha Rahali woont er vlak
bij, in de Rosestraat. Ze werken samen: ‘We delen Lief & Leed in onze straten en we
letten goed op onze ouderen. Sinds enige tijd organiseren Fatima en Aicha één keer
in de maand een aanschuifmaaltijd voor hun ouderen in een nabijgelegen
ontmoetingsruimte. De bewoners die komen eten vormen een multiculturele groep
en zijn flink op leeftijd. ‘Ome Jan is 86 jaar en hij krijgt altijd nog wat eten mee naar

De Vergeet-mij-nietstraat twijfelt
nog... wordt het een filmmiddag voor
ouderen met popcorn of een
spelletjesmiddag voor jong en oud?
Vast staat dat de
Vergeet-mij-nietstraat meedoet aan de
Lief & Leedfeesten in oktober. Dat kan ook
moeilijk anders als je straat zo heet!
De komende Lief & Leedfeesten maken deel uit
van de Lief & Leedactie van Opzoomer Mee, een
actie om onderlinge aandacht en burenhulp in
Rotterdamse straten te vergroten. Andere onderdelen
van deze actie zijn de Lief & Leedclub en de
jaarlijkse verkiezing van de Lief & Leedkanjer.

Bergsingel

Elke Lief & Leedstraat krijgt

huis. Hij is een leuke man die veel grapjes maakt en andere ouderen aan het lachen
maakt. We gaan als Lief & Leedfeest met de kinderen pannenkoeken bakken en die
mogen ze dan uitserveren aan de ouderen. Jong en oud
samen… dat voegt dan weer iets nieuws toe.’

Ideeën buitelen nog over elkaar heen

Vergeet-mij-nietstraat

Gisela Pina van de Vergeet-mij-nietstraat in Schiebroek: ‘Het lijkt ons leuk een filmmiddag voor
ouderen te organiseren met popcorn en een lekker drankje. Bloemschikken of een
spelletjesmiddag voor buren die veel alleen zijn is ook een leuke activiteit, maar dan met jong
en oud bij elkaar.’ De suggesties buitelen nog over elkaar heen. ‘Kijk, Lief & Leed delen gebeurt
toch vaak één op één. Met zo’n gezamenlijke activiteit tijdens de Lief & Leedfeesten breng je
buren bij elkaar en als je dan later terug kan kijken op een geslaagde activiteit geeft dat
iedereen een heel fijn gevoel.’

Meer onderlinge aandacht en burenhulp

1. Activeren

2. Doorgaan

De Lief & Leedfeesten zijn bedoeld om bewoners in straten te
activeren. Heb je een goed idee om aandacht te besteden aan
bijvoorbeeld de nieuwe bewoners in je straat, ouderen, zieken
of pasgeboren baby’s... maak daar dan samen met andere bewoners
werk van. Zet je idee om in daden! Opzoomer Mee helpt.
Op basis van een plannetje kun je een activiteitenbudget van
maximaal 175 euro krijgen. En Albert Heijn vergroot dit jaar de pret
met 3 vlaaien voor je feest. Op deze pagina’s staan enkele
voorbeelden van Lief & Leedfeesten.

In de Lief & Leedclub verzamelt Opzoomer
Mee alle straten die het niet bij één keer
willen laten, maar de smaak te pakken
hebben gekregen en doorlopend
Dit spaarvarken is
Lief & Leed willen delen. Dit zijn de
het beeldmerk van
het Lief & Leedpotje
zogeheten Lief & Leedstraten. De Van
Malsenstraat en het Rottekwartier (zie de
portretten in dit magazine) zijn daar mooie voorbeelden van.
600 straten zijn inmiddels lid van de Lief & Leedclub. Opzoomer
Mee brengt ze regelmatig met elkaar in contact om ervaringen
en tips uit te wisselen, zorgt voor een Lief & Leedpotje om in de
straat attenties bij bijvoorbeeld ziekte, geboorte of 50-jarig
huwelijk mogelijk te maken en een ‘gereedschapskistje’ met
allerlei handige informatie voor de gangmakers, degenen die
de kar trekken, om in hun straat verder aan de slag te gaan.

doen natuurlijk mee met de Lief &
Leedfeesten, dan willen we echt
een feestavondje organiseren met
iets lekkers en een muziekje erbij.
Er kan, met een beetje goede wil,
ook nog wel gedanst worden in de
hal. We gaan iedereen intensief
uitnodigen, niemand moet dan

3. Waarderen en schijnwerpers

tegen z’n zin achter de
geraniums zitten.’

Tenslotte is er de jaarlijkse verkiezing van de Lief & Leedkanjer.
Dit jaar vindt deze verkiezing plaats op 23 november in de
Burgerzaal van het stadhuis. Uit zeven genomineerde straten
kiest een jury van 100 Rotterdammers de kanjer, die vervolgens
5 minuten gratis mag winkelen bij Albert Heijn voor hun
straatactiviteiten. Met de verkiezing zet Opzoomer Mee de
schijnwerpers op al die Lief & Leedstraten en brengt ze deze
‘schat’ onder de aandacht van stad en land.
De Lief & Leedkanjer van 2016: Het Slachthuisterrein in Crooswijk

Willem van Zuylenstraat

Gezamenlijke maaltijd uitproberen
‘Mijn vrouw en ik brengen af en toe een maaltijd naar een oude
buurvrouw’, vertelt Gar Mulder, ‘en niet alleen wij maar ook
andere buren zijn behulpzaam hoor.’ Gar woont in een
55+ complex in de Willem van Zuylenstraat in Delfshaven.
‘We hebben het plan om eens per week gezamenlijk te gaan eten.
Daar zullen veel alleenstaande bewoners blij mee zijn want dat
is leuker dan elke dag alleen aan tafel zitten. We gaan het eens
uitproberen tijdens de Lief & Leedfeesten: gezamenlijk eten en
kijken of het naar meer smaakt. We maken er met een bingo,
verzorgd door de familie Van Amen, en muziek gelijk
wat gezelligs van.’
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Samenleven in een Lief & Leedstraat

W

Ook Winnie Vreugdenburg (68) is tevreden. “Ik
vind het een feest om hier te wonen. Het
prettige is dat je veel mensen kent, al is het
soms alleen maar van gezicht.” Een paar weken
geleden ging Winnie door haar rug.
“Boodschappen doen was er echt niet bij, dus
dat hebben mijn onderburen toen voor mij
gedaan. Ook nu nemen ze nog steeds de
zware dingen voor mij mee. Als ik een lift
ergens naartoe nodig heb, kan ik dat aan ze
vragen. Ik mag ze altijd bellen als er wat is,
desnoods ‘s nachts.” Het is volgens haar niet
altijd makkelijk om contact te leggen met
nieuwe buren. “Wil is daar goed in, die sleurt
iedereen erbij. Vaak legt ze contact met
nieuwe kinderen en worden de ouders op
die manier ook betrokken.”

il van Vugt (57) en Hamid Atchabi
(53) zitten samen achter de
computer in Noordplein 12,
zoals dit bewonerspandje van
het Rottekwartier genoemd
wordt. Ze scrollen

langs de foto’s van de toneelvoorstelling die de kinderen
van het Rottekwartier het

•

De betrokkenheid van de buurtbewoners blijkt
onder meer uit de hulp die Wil organiseerde
voor een zieke buurman. “Hij had longkanker
en moest binnen een paar dagen naar zijn

weekend daarvoor hebben
opgevoerd. De blijdschap
van de kinderen spat
van de foto’s en de twee
Wil van Vught met kinderen uit de buurt.

gangmakers genieten
duidelijk na.
Tweede vader en moeder

Wil van Vugt met kinderen uit de buurt

Buurt helpt met verhuizen

Wil is al 15 jaar actief. “Ik ben er nooit vanaf
gekomen. De kinderen bleven vragen: ‘Wil,
wat gaan we doen?’” Toen ze het te druk kreeg
vroeg ze om versterking van haar buurman,
Hamid. Hij vertelt: “Wil stond er alleen voor en
had mijn hulp nodig. Dat deed ik graag.
We hebben dezelfde visie over hoe je
bijvoorbeeld dit pandje moet runnen. Wij zijn
een soort tweede vader en moeder voor de
kinderen in de buurt. Of ze nu problemen

hebben op school, met hun ouders of met
andere kinderen thuis, wij luisteren naar ze.
Wil: “De maatschappij is wel verhard, terwijl
kinderen heel gevoelig zijn. Hier hebben ze
het echt naar hun zin.” Hamid geeft een
voorbeeld van een meisje dat buiten haar
ouders om eigenlijk geen contact had met
andere kinderen. Via hen leerde ze andere
kinderen kennen, kroop ze uit haar schulp
en ontpopte ze zich als een sociaal en vrolijk
kind. “We doen uitstapjes met ze, zoals naar de
Efteling of de kinderboerderij. Als hun ouders
niet op vakantie gaan, willen we niet dat de
kinderen daar het slachtoffer van zijn en de
hele zomer zielig op het balkon zitten.”

Hart voor elkaar
in Het Rottekwartier

Spreiding van
Lief & Leedstraten
over Rotterdam
Gebied
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lief & Leed
straten

Centrum
Charlois
Delfshaven
Feijenoord
HillegersbergSchiebroek
Hoek van Holland
Hoogvliet
IJsselmonde
Kralingen-Crooswijk
Noord
Overschie
Pernis
Prins Alexander

Rotterdam

36
64
89
63
24
8
25
65
44
42
35
12
78
602

Alle Lief & Leedstraten zijn lid van de
Lief & Leedclub van Opzoomer Mee
(zie pagina 7).

nieuwe woning. Ik heb bij iedereen aangebeld
en binnen de kortste keren had ik
drieëntwintig mensen verzameld en is hij in
drie dagen verhuisd. De kracht van het
Rottekwartier is dat er betrokkenheid zonder
bemoeizucht is.”

Dan zie je ze opleven
Esmee Meelhuysen (52) organiseert elke
maandag in Noordplein 12 een knutselmiddag
met een clubje oudere dames. “Het hoofddoel
is dat ze hier weggaan met een beter gevoel
dan waarmee ze binnenkwamen. Als ze ziek
zijn probeer ik altijd langs te gaan of even te

De mensen hier leven echt samen
De sociale cohesie in het Rottekwartier is sterk,
met drukbezochte activiteiten zoals het
Pinksterfeest en Sinterklaas. Wil: “Het is een
uitzonderlijk buurtje, ik zou nergens anders
willen wonen. De mensen hier leven écht
samen, hier hebben mensen hart voor elkaar.
Ook als er nieuwe mensen komen wonen zijn
ze meteen betrokken. Er hangt een goede
sfeer, zodra er een muziekje is en gezelligheid
komt iedereen vanzelf naar buiten.”

bellen. Soms hebben ze thuis een speciaal
hoekje met alles wat ze hier hebben gemaakt.
Iemand vertelde me dat dit het enige uitje is
dat ze in de week heeft, dat greep me wel aan.”
Het is volgens Esmee belangrijk dat je wat
van elkaar weet. “Onderling houden ze elkaar
gelukkig wel goed in de gaten.” Ook Wil is
betrokken bij de ouderen in de buurt. Wil:
“Soms organiseren we een middag met
filmpjes en dia’s met oude beelden van
Rotterdam en een historicus die wat vertelt.
Dan zie je mensen echt opleven.” Hamid vult
aan: “We proberen ze vaker met elkaar aan
tafel te krijgen, zodat ze elkaar ontmoeten.”
De koffie en thee wordt op deze
bijeenkomsten door de jongeren verzorgd.
Vorig jaar gingen ze in december langs alle
ouderen in het Rottekwartier om een
boterstaaf langs te brengen. Hamid: “Ik zag
sommigen die met tranen in de ogen de deur
opendeden. Zo gevoelig zijn ze voor een
beetje aandacht.”

Bep Kriek (rechts) komt door haar ziekte niet meer buiten. Buurvrouw Ivonne Mora doet elke
dag boodschappen voor haar en blijft daarna even gezellig koffiedrinken en kletsen.

Het Geheim
van het
Rottekwartie r Het geheim van het Rottekwartier

Het Rottekwartier (Oude Noorden) is een groot wooncomplex aan de Rotte, omgeven door
het Noordplein, de Rechter Rottekade, de Vriendenlaan en de Hofdijk. Het is een van de
circa 600 Lief & Leedstraten in Rotterdam. Van het Rottekwartier is een portret gemaakt,
Opzoomerkanjer 2014
van Rotterdam

getiteld “Het geheim van het Rottekwartier”, zie opzoomermee.nl/rottekwartier.
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“Uitwisselen van ervaringen is van grote waarde”
De meterslange rij voor de ingang van HAL4 aan de Maas, die op
donderdagavond 29 juni al ruim voor aanvang ontstond, bewees dat de
gasten er zin in hadden. De genodigden? Vertegenwoordigers van 180
straten die lid zijn van de schoonmaakbende. Zij werden getrakteerd op
een inspirerend evenement: De Schoonmaakbende Draait Door.

zijn er simpelweg te weinig jongeren,
en het beetje dat er woont is volgens
hem niet te motiveren. Een
vergelijkbaar probleem heerst in de
Tuindersstraat. Er is een hechte club
schoonmakers, maar de studenten
willen nooit meedoen. Een tip van
mevrouw Özan: geen stroopwafels en
koffie na afloop, maar een goede
maaltijd. Want na het schoonmaken
heeft men toch geen puf meer om te
koken. Een andere dame had een leuk
idee om kinderen er spelenderwijs
bij te betrekken. Hang een korfbalnet
boven een prullenbak. Ieder blikje
of propje is een punt waard! Meneer
Nelstein wist inmiddels ook hoe hij het
in de Ellemare ging aanpakken. Hij wil
in zijn straat een bijeenkomst
organiseren voor de jongeren, zodat
men elkaar eerst kan leren kennen. Dan
volgt de motivatie om te helpen bij de
schoonmaakacties hopelijk vanzelf.

Nieuwe aanbiedingen

“W

at een leuke bijeenkomst,
dit wil ik wel vaker!”, zegt
meneer Nelstein uit de
Ellemare. In zijn hand een biertje, op
zijn gezicht een grote lach en naast
hem twee mannen die hij net heeft
ontmoet. Hij spreekt die avond nog
meer lui aan, want juist het

uitwisselen van ervaringen met
mensen die je níet kent, is volgens hem
van grote waarde. Dat blijkt alleen al uit
de verschillende manieren waarop de
straten hun acties inplannen. De een
doet dat met een groepsgesprek op
WhatsApp, bij een ander ontstaat het
spontaan en weer ergens anders is het
schoonmaken iedere eerste zaterdag
van de maand vaste prik, en worden
de buren daar met een kaartje in de
brievenbus aan herinnerd.

Jongeren erbij betrekken

enthousiast te maken, dat hij nu in
meerdere straten groepen jongeren
aan de slag heeft. Zijn geheim?
Belonen. En daar maakt de
Rotterdammer echt werk van. Hij
gaat actief op zoek naar sponsoren
en heeft zijn jongeren daardoor al
kunnen trakteren op een dagje Walibi,
een kamp én zaalvoetbal. Dat werkt.
In totaal horen bijna 70 jongeren bij
zijn groepen, doen de jongeren óók
mee aan andere Opzoomer Meeacties én wordt er iedere week
schoongemaakt.

Deze avond is meneer Nelstein vooral
op zoek naar tips om meer jongeren uit
zijn straat te betrekken bij de
schoonmaakacties. Dit onderwerp werd
ook besproken op het podium, waarbij
het verhaal van Yusuf Can uit de
Oranjeboomstraat er bovenuit stak.
Yusuf wist namelijk zoveel jongeren

Een schril contrast met de Cordell
Hullplaats waar Ger Rütter woont. Niet
dat daar niet wordt schoongemaakt.
Integendeel. Al 15 jaar zelfs, met een
ploeg van zo’n tien man – wat aan de
reacties uit het publiek te merken
best veel is. In de straat van Ger

Voor de 300 aanwezigen was De
Schoonmaakbende Draait Door niet
alleen een gezellige en inspirerende
avond. Er konden ook direct nieuwe
aanbiedingen voor de straat worden
gekozen en daar werd goed gebruik
van gemaakt. In de Pupillenstraat heeft
men wel interesse in een tweede
vuilcontaineradoptie. “We hebben
genoeg vrijwilligers die dat voor
hun rekening willen nemen, want er
slingert nog steeds veel zwerfafval”,

Nieuwe
aanbiedingen
Tijdens de bijeenkomst op 29 juni
konden straten kiezen uit nieuwe
aanbiedingen (of uitdagingen) om
hun straat nog beter schoon te
Het zwerfvuil werd tijdens de bijeenkomst direct opgeruimd

houden. De zes aanbiedingen waar
veel belangstelling voor bestond,

vertelt Rabiaa Sayah. Daarnaast lijkt de
actie ‘Buurman, wat doet u nu?’ haar
interessant, want ook zij krijgt helaas
te maken met mensen die echt geen
zin hebben in papierprikken of vegen.
Ireen van der Lem van Opzoomer Mee
gaf meteen advies: het helpt als je de
mensen die wél meedoen heel
zichtbaar complimenteert.

waren:

Schoner en meer contact

• Een training om bewoners aan

Meerdere mensen lieten deze avond
weten dat het effect van hun
schoonmaakacties tweeledig is: de
straat ziet er stukken beter uit én het
contact met buren is door de acties
enorm verbeterd. Zo ook in de
Essenburgstraat, waar de
buurtbewoners toch al vrij hecht
waren. Al lukt het nog niet om een
einde te maken aan de vele
rondslingerende sigarettenpeuken.
Ter plekke werd het idee voor
misschien wel een toekomstige
aanbieding geboren: een asbakkenactie, waarbij een stoeptegel wordt
vervangen door een ondergrondse,
leegbare asbak. Wie weet...

• Adoptie van een vuilcontainer
in je straat. Deze aanbieding
werd het meest gekozen. Maar
liefst 44 straten adopteerden
een vuilcontainer.
• Een grote vuilcontainer voor een
grofvuilactie in de straat.

te spreken op hun gedrag:
‘Buurman wat doet u nu?’
• Een containertje om brood in te
zamelen om zo ongedierte in de
straat te voorkomen. Van het
ingezamelde brood wordt
energie gemaakt.
• Een uitdaging om jongeren te
betrekken bij het schoonmaken.
• Een uitdaging om het aantal
bewoners dat meehelpt bij het
schoonmaken te vergroten.

Schoonmaakbende komt bij el
elkaar

Presentator Roel Pot

“M

evrouw de Jong is 78 jaar en woont
in een benedenwoning in Bloemhof.
Haar hobby is tuinieren. Ze heeft
aan de voor- en achterkant van
haar woning een kleine tuin waar
ze dagelijks in bezig is. Plantjes verzorgen en
onkruid verwijderen, het is haar lust en haar
leven. Ze houdt van het buiten zijn en het
rommelen in de aarde. Maar als ik haar vraag
wat ze het meest zou missen van haar tuin
zegt ze zonder verzinnen: “de aanspraak van
mensen uit de buurt”.
Als ze in haar tuintje bezig is, is er altijd wel
iemand die even een praatje maakt. Over het
weer, over de buurt, of over de planten in het
tuintje. Dat helpt haar om de dagen door te
komen.
Mevrouw de Jong heeft geen familie meer.
Ze groeide op in een gezin met vier broers en
zussen. Omdat haar moeder jong overleed,
nam zij de zorg voor het gezin op zich. Toen
ze als laatste het huis uitging en op zichzelf
ging wonen, bleef ze het huishouden van
haar vader doen. Ze is nooit getrouwd en
vindt het jammer dat ze geen kinderen heeft
gekregen. Het zorgen voor anderen heeft
haar altijd veel voldoening gegeven.
Nu dat niet meer nodig is, voelt ze zich vaak
eenzaam. “Vroeger was alles anders”, zegt ze.
“Toen praatten de mensen meer met elkaar.
Nu weet je soms nauwelijks wie je buren zijn.”
Door de dagelijkse praatjes kent ze haar
buren. Zonder haar tuin zou ze echt
‘alleen’ zijn.

”

Anja Machielse
is bijzonder
Hoogleraar
‘Empowerment
van Kwetsbare
Ouderen’ aan de
Universiteit voor
Humanistiek in
Utrecht.
Als adviseur is ze
verbonden aan
de gemeente
Rotterdam voor
het programma
‘Voor Mekaar’,
het programma
waarmee
Rotterdam
eenzaamheid
bestrijdt.

“Als ze in haar tuintje
bezig is, is er altijd wel
iemand die even een
praatje maakt”
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