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 vragenlijst
voor meer burenhulp

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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Meer weten?
Wilt u met de vragenlijst aan de slag in uw straat? Wilt u
meer weten over de Lief & Leed? Kijk op
opzoomermee.nl/liefenleed of neem contact op met
lijst
Opzoomer Mee (010)Vr213
agen10 55. Wij helpen u graag verder!
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Lief & Leed
Deel je idee!

‘A

Langenhorst

ls één van ons wegvalt, lukt het misschien niet om
burenhulp te geven. Wie maakt er dan een praatje, wie doet de
boodschappen voor een buur die griep heeft?’ Deze vraag hield
de gangmakers van de Langenhorst in Zuidwijk bezig.

Hoe pak je zoiets aan?
De gangmakers bedachten het volgende: ‘Als je aan één van de
buren op de man af vraagt om even te helpen, is men meestal
wel bereid om iets te doen. Werkt het ook als je het aan alle
bewoners tegelijkertijd vraagt?’ Er werd een vragenlijst gemaakt
en bij alle buren huis-aan-huis afgegeven. Van de honderd
huishoudens in de Langenhorstflat hebben 65 huishoudens
gereageerd. Hiervan bleek tweederde bereid om burenhulp te
geven. De gangmakers hebben zo meer zicht gekregen op de
bereidheid van andere buren om hulp te geven. Ze weten op wie
ze een beroep kunnen doen en voelen zich er niet meer alleen
voor staan.

Brekelsveld

Wie reageert er op het getik?
Aan de Langenhorst staat een voormalige 55+-flat met relatief
veel oudere Rotterdammers. De gangmakers maakten zich zorgen
dat maar een klein groepje bewoners de activiteiten organiseert.
Ook aan het regelen van burenhulp heeft het groepje de handen
vol: boodschappen doen, de buurhond uitlaten, kleine klusjes in
huis, plantjes verzorgen bij vakantiegangers, enzovoorts. Getik
op de verwarmingsbuis is reden om op onderzoek uit te gaan en
te ontdekken dat de buurvrouw in huis is gevallen en haar heup
heeft gebroken. ‘Als één van ons wegvalt, is het misschien wel
over?’ Het leek niet makkelijk om andere bewoners te betrekken
bij burenhulp. Bij de nieuwe, vaak jongere buren, was het lastig
om contact te leggen.
Brekelsveld
Het Brekelsveld
(eveneens in Zuidwijk)
heeft de proef met de
vragenlijst herhaald.
De resultaten waren
hier ongeveer hetzelfde.
73% vulde de vragenlijst
in en daarvan was
driekwart bereid om
anderen te helpen.
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Het opstellen, uitdelen en verwerken van een
vragenlijst kost redelijk wat tijd. Om die reden
is het verstandig na te gaan of een dergelijk
middel past in uw straat. Dat kan m.b.v.
onderstaande drie vragen

Vraag
Ken je in de straat
iedereen bij naam en
toenaam?

Vraag
Zijn er in je straat
voldoende helpende
handen bij burenhulp?

Vraag
Weet je op wie je een
beroep kan doen als
iemand hulp nodig
heeft?

Ja
De vragenlijst is niet
nodig. Je kan buren
beter persoonlijk om
hulp vragen.

Ja
Er is geen noodzaak
voor de vragenlijst.

Ja
Er is geen noodzaak
om de vragenlijst te
maken.

Nee
De vragenlijst is
handig om van veel
buren snel iets te
weten te komen.

Nee
Er is maar een klein
vast clubje dat helpt.
De vragenlijst kan
helpen.

Nee
Het is de moeite waard
om de vragenlijst te
maken.

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

Waar moet je op letten?
•
•
•
•
•
•

Bedenk wat je precies van de buren wilt weten.
Houd de vraag kort en krachtig. Voorbeeld zie website Opzoomer Mee.
Breng de vragenlijst persoonlijk rond en leg uit waarom je dit doet.
Haal de vragenlijst na een week of twee weer op. Of zamel ze op een centraal punt in.
De verwerking van de enquête gaat het eenvoudigste met een gevelkaart. Zie website
Opzoomer Mee voor uitleg.
Respecteer bewoners die niet willen meedoen of helpen.

Het resultaat
In Langenhorstflat heeft het verspreiden en ophalen van de vragenlijst geleid tot gesprekken tussen
bewoners over Lief & Leed en de omgang tussen bewoners. Ineens sprak iedereen in de lift over
elkaar helpen en ook bij de brievenbus was burenhulp het gesprek van de dag. Het heeft ook geleid tot
gesprekken met ‘nieuwe bewoners’ over het samenleven in de flat.
Bewoners laten zich nu makkelijker aanspreken op hulpvragen van buren. Een aantal buren heeft onderling
afspraken gemaakt over hulp bij ziekte of een ongeval. Belangrijkste winst voor de gangmakers is dat ze er
niet meer alleen voor staan. Er is grote bereidheid om desgevraagd en indien nodig te helpen. Ook is duidelijk
dat een aantal bewoners niet in staat is om te helpen door ziekte, ouderdom of een druk sociaal leven.

