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”.

De Bloemenkraam

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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Lief & Leed
Deel je idee!
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Doe de test!

‘S

ommige buren zou je weleens in de bloemen willen zetten.
Bijvoorbeeld omdat een buurvrouw altijd kookt voor haar oude
benedenbuurman of omdat een buurvrouw haar overleden man
nog zo mist. Maar die aandacht, dat komt er niet altijd van’, aldus
Rob Fontain uit de Poolsestraat.
Deze straat bedacht een oplossing en organiseerde de
Bloemenkraam met terras voor de deur. Alle bewoners konden
iemand uit de straat voordragen voor een bloemetje en
overhandigden dat tijdens een gezamenlijk moment rond de
Bloemenkraam. Dat leverde mooie momenten op en verstevigde de
burencontacten.

Rob Fontain

Dat verdient een bloemetje
De gangmakers uit de Poolsestraat gaven alle bewoners de kans
een buur voor te dragen voor een bloemetje. ‘Bij ons in de straat
reageerden veel mensen heel enthousiast en ze wisten meteen
iemand te noemen die een bloemetje verdiende. De reden schreven
we op een kaartje. Dat waren meestal heel lieve teksten. Toen de
genomineerden het bloemetje en de kaart kregen, waren ze echt blij
en het leverde veel ontroerende momenten en knuffels op. Daarna
bleef iedereen nog een tijd kletsen met elkaar. We hadden geluk
want het was mooi weer. Het was heel gezellig en het voelde als een
bijzondere dag in onze straat.’
Hoe organiseer je de Bloemenkraam?

Is de Bloemenkraam ook iets voor jouw straat?
Het is heel eenvoudig en leuk om met elkaar te
doen. Het is ook een goede manier om te laten
merken hoe burenhulp gewaardeerd wordt en
dat goede buren belangrijk zijn.

Vraag
Zijn er in je straat
buren die zich inzetten
voor een ander of een
bloemetje verdienen?

Vraag
Willen jullie de
contacten tussen
buren verbeteren?

Vraag
Zijn er onlangs nieuwe
bewoners in de straat
komen wonen?

Ja
De Bloemenkraam kan
een mooie manier zijn
om deze mensen in het
zonnetje te zetten.

Ja
De Bloemenkraam kan
hierbij helpen. Buren
worden op bijzondere
wijze met elkaar in
contact gebracht.

Ja
Ook zij kunnen
genomineerd worden
voor een bosje
bloemen en kennis
maken met buren.

Nee
De Bloemenkraam
levert waarschijnlijk
geen of weinig
nominaties op.

Nee
Wij kennen iedereen
in de straat. De
Bloemenkraam is bij
ons niet nodig.

Nee
Wij kennen iedereen
in de straat.

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

Waar moet je op letten?
•

Ga met andere gangmakers langs de deuren en vraag
bewoners welke buur een bloemetje verdient. Op een mooie
ansichtkaart wordt de reden geschreven, de naam of het
huisnummer van de genomineerde en natuurlijk de afzender.
De bossen bloemen worden besteld. Dat hoeven geen
gigantische bossen te zijn, het gaat om het gebaar.

•

Applaus
Iedereen wordt uitgenodigd voor een gezellig terras met koffie
en thee. De bossen bloemen staan bij elkaar in grote emmers.
Aan elke bos is een ansichtkaart vastgemaakt. De bewoner die
een andere bewoner genomineerd heeft, wordt naar voren
geroepen, leest de kaart voor en overhandigt het bloemetje.
Daarna volgt natuurlijk applaus van de aanwezigen. Als alle
bloemetjes zijn uitgedeeld, kan iedereen nog even napraten en
koffie of thee drinken.
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Je overvalt bewoners misschien met de vraag welke bewoner een bloemetje verdient.
Noem voorbeelden om ze op ideeën te brengen.
Vul de ansichtkaart ter plekke in en neem de kaart mee. Overhandig de bewoner ook
meteen de uitnodiging voor de Bloemenkraam. Als de bewoner niet aanwezig kan zijn,
heeft deelname niet zoveel zin.
Nodig alle bewoners uit voor de activiteit. Ook al hebben ze niemand genomineerd of zijn
ze zelf niet genomineerd, ze zijn van harte welkom.
Soms wordt een bewoner door meerdere bewoners genomineerd. Maak de kaartjes dan
aan één bos bloemen vast.
Verwelkom ook nieuwe bewoners met een bloemetje en ansichtkaart.
Zorg voor één of twee extra bloemetjes. Er kan altijd een reden zijn om nog iemand in het
zonnetje te zetten.
De ervaring leert dat de Bloemenkraam mooie fotomomenten oplevert.
Benut het napraten om met elkaar te kijken of er buren zijn die misschien wat extra hulp
of aandacht kunnen gebruiken.
Het kan natuurlijk regenen. Houd de weersverwachting in de gaten en zorg voor een
alternatieve, droge locatie.

