Over de Lief & Leedbrochures
600 straten
Opzoomer Mee voert onder het motto Lief & Leed sinds 2013 actie voor meer
burenhulp in de straat. Circa 600 straten doen inmiddels mee en hebben een eigen
manier ontwikkeld om eenzaamheid van ouderen te bestrijden, boodschappen te
doen voor zieken, nieuwe buren te verwelkomen of buren die dat verdienen in het
zonnetje te zetten. Ze doen dat niet omdat het moet van de overheid, maar zoals
een bewoner het onlangs treffend zei: “vanuit betrokkenheid, vanuit het hart”.

Buren WhatsApp

Brochures
Soms doen straten leuke vondsten die de moeite waard zijn om te delen met
andere straten. In de Lief & Leedbrochures van Opzoomer Mee worden deze
vondsten beschreven zodat ook andere straten ervan kunnen profiteren.
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‘We willen niet dat het in onze straat altijd dezelfde
is die een helpende hand uitsteekt. Veel bewoners
geven aan dat ze best eens iets willen doen. Maar
ja, hoe kom je erachter dat hulp gewenst is’, vertelt
een bewoner aan de Stadhoudersweg. Verschillende
Rotterdamse straten hebben daar iets op bedacht en
zetten een Buren WhatsApp op.
Burenhulp
De Buren WhatsApp is een goed middel om meer
buren te bereiken als iemand een hulpvraag heeft. Er
zijn in Rotterdam overigens ook WhatsAppgroepen
voor buurtpreventie. Deelnemers aan deze groepen
waarschuwen elkaar als ze een onveilige situatie zien en
kunnen zo nodig snel de politie inschakelen. De Buren
WhatsApp is vooral gericht op burenhulp.
Hulp geven wordt makkelijker
Op de Heindijk hebben bewoners al ervaringen met de
Buren WhatsApp. ‘In onze straat was een bewoonster
ziek. Ze voelde zich terneergeslagen en alleen. We
hebben toen als straat via WhatsApp met elkaar
afgesproken dat we om en om even bij haar op bezoek
gaan. Het maakt het geven van burenhulp of extra
aandacht zoveel makkelijker.’

Kan jouw straat een
stimulans gebruiken
voor meer burenhulp?

Denk je dat er buren
zijn die burenhulp
willen geven en het
lastig vinden om deze
aan te bieden?

Denk je dat er buren
zijn die het lastig
vinden om burenhulp
te vragen?

Ja
Buren WhatsApp
kan een goede
stap zijn voor meer
burenhulp.

Ja
Buren WhatsApp
maakt het aanbieden
van hulp makkelijker.

Ja
De drempel voor het
vragen van burenhulp
kan lager worden via
de Buren WhatsApp.

Nee
De straat heeft geen
stimulans nodig
(het gaat vanzelf/lukt
toch niet).

Nee
Een aantal bewoners
geeft burenhulp.
Anderen hebben geen
tijd/interesse.

Nee
In onze straat vindt
niemand dat lastig.

Het begint met twee bewoners die op
WhatsApp de groep willen beheren en een
aantal buren dat mee wil doen. Praat goed met
elkaar over het doel van de Buren WhatsApp.
Omdat niet iedereen even handig is met een
smartphone is het slim om een kleine instructie
te maken. Na een proefperiode kunnen andere
buren aansluiten. De Buren WhatsApp is
natuurlijk geen vervanging van, maar aanvulling
op burencontact. Het kan wel zijn dat niet elke
deelnemer weet welk gezicht nu bij welke naam
hoort. Na een tijdje kun je een leuke ontmoeting
houden voor alle bewoners die meedoen aan de
Buren WhatsApp.

Is het antwoord op een of
meerdere vragen ‘ja’? Dan
is Buren Whatsapp een
goed idee voor uw straat.

Waar moet je op letten?

Voorbeeld van een Buren Whatsapp

Hoe zet je Buren Whatsapp op?

Buren Whatsapp Ook iets voor jouw straat?
Het kan de drempel voor het geven van
burenhulp verlagen. Toch is het handig om
te testen voor de Buren Whatsapp past bij
jouw straat. Doe de test!

•

•
•
•
•
•

Spreek goed met elkaar af voor welke berichtjes de Buren Whatsapp
bedoeld is. Voor de aankondiging van een straatactiviteit of een
nieuwjaarswens kun je bijvoorbeeld beter gebruikmaken van Facebook.
Zorg dat minimaal twee bewoners de app beheren. Er is dan altijd een
vervanger als er één op vakantie is.
Let goed op welke informatie je deelt, iedereen in de groep leest mee.
Je kan gebruikmaken van de zogenaamde emoticons (zie kantlijn) om de
toon van je bericht aan te geven.
Het is niet nodig dat alle buren meedoen, maar het is wel fijn als de
deelnemers een beetje verspreid over de straat wonen.
Sommige straten vinden het handig als ook een aantal professionals zich
aansluiten bij de groep zoals de wijkverpleegkundige of wijkagent.
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