
• Een brief van 
 Opzoomer Mee 
 over het 
 Lief & Leed 
 pakketje 

Wat zit er in dit Lief & Leedpakketje? 

Deze stickers kunnen buren die mee willen helpen, behulpzame 
buren dus, op hun deur of brievenbus plakken. Hoe meer 
bewoners zo’n sticker hebben, hoe meer je samen laat zien dat 
je in een Lief & Leedstraat woont. Want b� buren met zo'n 
sticker mag je om hulp vragen als dat nodig is. Dus: verspreid 
de stickers onder buren die mee willen helpen..

Verdeel deze kaartjes over de behulpzame buren. 
Z� kunnen ze in de brievenbus stoppen b� bewoners waarvan ze 
weten of vermoeden dat ze wel hulp of aandacht kunnen 
gebruiken, b�voorbeeld omdat ze al op lee��d z�n, ziek z�n of 
alleen wonen. Wil je meer kaartjes? Ze z�n te downloaden via 
www.opzoomermee.nl/pakketje. 

Deel Lief & Leed 
in je straat. Juist nu! 

• Posteractie
Start een posteractie in je straat om elkaar 
te groeten, liefs toe te wensen, enzovoorts.
Vraag iedereen om een poster te maken en
deze voor het raam te hangen. Zo versterk 
je juist nu het burengevoel. In het pakketje 
zit een voorbeeldposter.
Via opzoomermee.nl/pakketje kun je de 
poster downloaden. Print er zoveel als je 
nodig hebt!

Natuurl�k alt�d handig 
om b� de hand te hebben

• �ps en voorbeelden 
 uit andere straten

• Deurstickers ‘Behulpzame Buur’

• 20 kaarten voor kwetsbare buren

Hallo Buur, 
Als ik kan helpen met bijvoorbeeld 

een boodschap, de hond uitlaten of een praatje 
aan de telefoon dan kun je dat aan mij vragen. 

Echt doen hoor! Zorg goed voor jezelf

Een hartelijke groet!

Naam

Adres

Telefoon

Email

Hallo Buur, 
Als ik kan helpen met bijvoorbeeld 

een boodschap, de hond uitlaten of een praatje 
aan de telefoon dan kun je dat aan mij vragen. 

Heb je nog geen Lief & Leedpotje van Opzoomer Mee 
voor je straat, vraag dan nu zo’n potje aan!

Aanmeldbon Lief & Leedpotje
In ruim 700 Rotterdamse straten geven bewoners elkaar extra 
aandacht en helpen ze elkaar als er wat is. Die straten kr�gen 
jaarl�ks van Opzoomer Mee een Lief & Leedpotje van 150 
euro. Daaruit wordt een bloemetje, een kaartje, iets lekkers of 
een andere attentie betaald voor bewoners die b�voorbeeld 
ziek z�n of net hun diploma hebben gehaald. Juist nu komt 
zo’n potje goed van pas. Heb je nog geen Lief & Leedpotje in je 
straat, vraag er dan nu eentje aan b� Opzoomer Mee. 
Na aanmelding nemen w� contact met je op.

Ja, ik wil een Lief & Leedpotje voor m�n straatNaam

Adres

Email

Telefoonnummer
IBAN (duidel�k invullen!)

Willen buren meehelpen om van het Lief & Leedpotje een succes te maken         Ja      Nee

Maak een foto van de aanmeldbon en app deze naar Opzoomer Mee: 06 16 655111 of stuur ‘m naar: Opzoomer Mee, 
Antwoordnummer 3122
3000 WB Rotterdam 
(een postzegel is niet nodig)

Willen buren meehelpen om van het Lief & Leedpotje 

Maak een foto van de aanmeldbon en app deze naar 

Een vel met allerlei tips en voorbeel-
den uit andere straten, ter inspiratie 
wat je nog meer kunt doen. In het 
pakketje ook bloemenzaad om direct 
van één van de tips werk te maken: 
zaai nu bloemen, dan heb je straks 
een straat vol kleur als teken van 
hoop en vertrouwen.

�ps en voorbeelden 
 uit andere straten

Een vel met allerlei tips en voorbeel-
den uit andere straten, ter inspiratie 

pakketje ook bloemenzaad om direct 

Een brief van 

Volg alt�d de adviezen van het RIVM op!

De leukste 
buren van 
Rotterdam
wonen in 

onze straat!
Dit is een voorbeeldposter.Ga naar opzoomermee.nl,Print lege posters en verspreid deze in de straat. Vraag buren om er een groet, een lieve wens enzovoorts op te zetten en de poster voor het raam te hangen
 
 

Beste Rotterdammer,

De Coronacrisis tre� ons allemaal en maakt ons onzeker en kwetsbaar. 
We hopen dat dit Lief & leedpakketje  jou en andere bewoners inspireert om ouderen, 

zieken en andere buren te steunen en te helpen. Zwaaien en groeten, 
een boodschapje doen, de hond uitlaten...

juist nu is een goede buur echt beter dan een verre vriend.
 

Zoek buren die mee willen helpen
Hoe maak je een begin? Zoek contact met buren die misschien willen helpen. 

Bel of app ze. Maak samen plannen om met dit Lief & Leedpakketje aan de slag te gaan. 
We z�n benieuwd naar jullie ervaringen. Mail ze naar info@opzoomermee.nl. 

Misschien komen ze van pas in andere straten.
 

Rotterdam Wereldstad
Rotterdam is een wereldstad, in allerlei opzichten. Het is ook een wereldstad 
omdat buren in Rotterdam, ook in moeil�ke t�den, op elkaar kunnen rekenen.

Veel succes en zorg goed voor jezelf en anderen.
 

Team Opzoomer Mee

Opzoomer Mee bl�� de komende t�d op werkdagen 
op de gewone werkt�den bereikbaar via 010-2131055.

 
 


