
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”.

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.

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”.

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.

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”.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.

Over de Lief & Leedbrochures600 stratenOpzoomer 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”.BrochuresSoms 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.

Colofon Opzoomer Mee  Schiedamsedijk 55a  3011 EE Rotterdam010 213 10 55  info@opzoomermee.nl  opzoomermee.nl

Buren WhatsApp

Lief & LeedDeel je idee!

?

Wilt u met Buren Whatsapp aan de slag in uw straat? Wilt u meer weten over de Lief & Leed? Kijk opopzoomermee.nl/liefenleed of neem contact op met Opzoomer Mee (010) 213 10 55. Wij helpen u graag verder!

Meer weten?

Lief & LeedDeel je idee!
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‘We willen niet dat in onze straat bewoners over het 
hoofd worden gezien en misschien veel alleen zijn. Of 
dat als er iets is, ze dan bij niemand terecht kunnen. De 
meeste bewoners kennen we wel, maar ja… er wordt ook 
verhuisd’, aldus een gangmaker uit de Korenaarstraat. 
Enkele straten in Delfshaven bedachten een oplossing en 
maakten een plattegrond van hun straat. Hierop vulden 
ze in wie ze kenden. Zo kregen ze een mooi overzicht van 
de straat.

Samen een plattegrond maken
In de Korenaarstraat, Essenburgstraat en op het Johannes 
de Vouplein maakten de gangmakers met elkaar zo’n 
plattegrond voor de straat. Een gangmaker uit de 
Essenburgstraat: ‘Aan de andere kant van de straat ken ik 
natuurlijk niet zoveel mensen. Maar als we zo bij elkaar 
zitten, blijkt dat toch mee te vallen. De andere gangmaker 
kent weer andere buren of groet ze in ieder geval.’ Maar 
er zijn natuurlijk ook witte plekken. ‘Wie woont daar 
eigenlijk, kunnen we niet eens kennismaken met een 
bloemetje?’

Is zo’n  plattegrond ook iets voor jouw straat? 
Je straat in beeld brengen is eenvoudig en het 
is ook leuk om met elkaar te doen. Het is een 
goede manier om met elkaar meer te doen 
aan burenhulp. Toch is het verstandig om na 
te gaan of dit middel past bij jouw straat: test 
je straat!

Kunnen je een 
stimulans gebruiken 

voor meer burenhulp 
in je straat?

Wil je beter weten 
welke buren wat extra 
aandacht of hulp nodig 

hebben?

Een plattegrond kan 
een goede stap zijn 
op weg naar meer 

burenhulp.

Het in beeld brengen 
van de straat is zinvol 

en kan helpen.

Het is de moeite waard 
om dat na te gaan met 

de plattegrond.

De straat heeft geen 
stimulans nodig. Het 
gaat vanzelf… of het 

lukt toch niet

Wij kennen iedereen 
in de straat. Zo’n 

plattegrond is niet 
nodig.

Wij kennen
iedereen

in de straat.

Zijn er bewoners
in de straat

die je niet kent?

Ja

Nee

Ja

Nee

Ja

Nee

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

Ook iets voor jouw 

straat? Doe de test!

Gebruik een vel papier en een stift. Teken 
de gevels en geef met een vakje de plek 
van je eigen huis aan. Dat laatste doen de 
andere gangmakers ook. Met hoe meer 
gangmakers je dit doet, hoe vollediger de 
plattegrond wordt. Vervolgens teken je 
verder. Wie zijn je naaste buren? Zijn het 
oudere of jongere bewoners? Ken je ze 
goed? Gaat het goed met hen? Probeer 
zo de hele straat in te tekenen. Je kan 
ook opschrijven welke buren met elkaar 
omgaan. Wie kent wie? Je komt er zo achter 
wie misschien burenhulp nodig heeft of 
gebaat is bij bezoekjes. Als je een groot 
vel gebruikt, kun je veel informatie kwijt. 
Uiteindelijk ontdek je misschien dat er lege 
vakjes zijn: buren die niemand goed kent en 
die maar met weinig buren contact hebben. 
Die zou je kunnen bezoeken.

Hoe maak je een plattegrond?

Hoe zet je Buren Whatsapp op?

Alleenstaande oudere, 

thuiszorg contact

Ouder echtpaar

Vitaal actief

Echtpaar met
peuter, actief contact

Te Koop

Vrouw met twee
tieners. ln

contact met
benedenburen

Alleenstaande man. 
Leeft teruggetrokke

? Gordijnen

altijd dicht

jong stel,

woont er pas

Vrouw met twee
tieners contact

Echtpaar, circa 30 
jaar. weinig contact

• De informatie op plattegrond kan gevoelig 
zijn. Bijvoorbeeld als een buurman ernstig 
ziek is of als er sprake is van professionele 
hulpverlening. Ga dus voorzichtig met de 
plattegrond om en deel informatie alleen 
met anderen als de persoon in kwestie 
daarmee akkoord is. Als je eenmaal een 
overzicht hebt, is de plattegrond niet meer 
nodig. Gooi deze dan weg.

• De situatie in een straat kan snel 
veranderen. In een flat met oudere 
bewoners kunnen mensen overlijden of 
verhuizen naar een woonvoorziening. Het 
is belangrijk om de plattegrond regelmatig 
opnieuw te maken. 

• De informatie die je verzamelt, is altijd 
‘gekleurd’. Als andere bewoners de straat 
in beeld zouden brengen, ziet het plaatje 
er vast weer anders uit. Wie voor de één 
oud is, is voor de ander een senior. Een 
buur die voor de één geïsoleerd lijkt, is 
voor de ander ‘op zichzelf’. Trek daarom 
niet te snel conclusies.

• Wil je weten welke buren eventueel bereid 
zijn om andere buren hulp te geven? 
Vraag bij Opzoomer Mee de brochure ‘de 
vragenlijst’ aan. 

Waar moet je op letten?


