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Over Rotterdammers en hun straat

Helden
Desdemonastraat & Corona
Wat Liefs uit Rotterdam
Opzoomer Mee werkt thuis aan Lief & Leed
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Desdemonastraat & Corona

N

‘De dagen zien er anders uit door corona, maar ik ben geen
type om lang stil te zitten. Ik wil bezig zijn. Samen met de
andere gangmakers kook ik twee keer in de week maaltijden
voor alleenstaande mensen in
onze flat. Voor de coronacrisis
kon er weleens samen gegeten
worden in Villa Vonk, het Huis
van de Wijk hier vlakbij. Tja,
dat kan niet meer natuurlijk.
Wij krijgen nu ingrediënten
en materialen zodat we voor

Helden
mij mag je er nog wat meer
peper in doen.”’

oraima Volk
uit Hoogvliet
danste op het ss
Rotterdam toen Opzoomer
Mee daar in november haar
25-jarig bestaan vierde. Daar was,
naast deze vrolijke aanleiding, ook
alle reden toe. ‘Haar’ Desdemonastraat
had net de derde prijs in de wacht
gesleept tijdens de verkiezing van de
Opzoomerstraat van 2019. Nu, enkele
maanden later, heeft het coronavirus
het leven op z’n kop gezet, ook in haar
straat. Er kunnen even geen gezellige
ontmoetingen en straatactiviteiten
worden georganiseerd. ‘Maar er is
wel iets anders moois voor in de plaats
gekomen.’

Wat meer peper
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Echt lieve buren
Ze kwam tien jaar geleden in
de Desdemonastraat wonen.
De flat is wat gedateerd en
er zijn concrete plannen om
de boel te slopen. Daarom
wordt een deel van de straat
ook alleen nog tijdelijk
verhuurd. Het
is een echte
Rotterdamse
straat met
bewoners die
overal vandaan
komen. ‘Het
is gezellig hier, we maken praatjes met elkaar in de lift,
op de galerij of voor de flat. We hebben een schat
van een huismeester van Woonbron en we
kunnen als buren bij elkaar terecht. Echt lieve
buren. We letten nu goed op elkaar.’

Langs de deuren
mensen in de flat kunnen
koken. Er wonen ook
buren die begeleid worden
door Pameijer. Zij zijn met
zo’n diner aan de deur
supergelukkig. “O, wat is
dat leuk, wat ben ik daar blij
mee!” Als we een paar keer
aan de deur zijn geweest,
krijgen ze wat meer praatjes
en durven ze ook te zeggen:
“Heerlijk hoor, maar van

Een koffietafel in de straat, kinderspelletjes,
een kerstfeestje rond de kerstboom of een
straatbarbecue… in de Desdemonastraat weten ze
wel wat Opzoomeren is.
Ook nu alles anders moet.
‘Met Pasen hebben we met
de kinderen paasmandjes
geknutseld en gevuld met
chocolade-eitjes. Met een
vrolijke paashaasoutfit zijn
we langs
de deuren
gegaan. Er zat een kaartje bij: “De leukste
buren wonen in de Desdemonastraat”,
stond erop. En echt, zo is het hoor.’

Op de Beukelsdijk brachten
kinderen bloemetjes
rond bij ouderen
in de straat: wij
denken aan
jullie opa's en
oma's! Op de
binnenpagina
vind je een mooie
fotocollage van nog meer
acties rond Lief & Leed in
coronatijd.

Lieve Buren

De dokters, de verpleegkundigen, de mensen
in de zorg krijgen gelukkig de waardering die
ze verdienen. Ze verstaan niet alleen hun vak,
ze blijken ineens ook meesters te zijn in het
improviseren. En ze zijn betrokken, creatief…
ze zijn de helden van dit moment. Dat mogen
we niet vergeten als deze crisis voorbij is.

Bewoners in actie
Er zijn in deze onzekere tijden ook andere
helden: de talloze bewoners die zich inzetten
voor hun buren, voor de mensen in hun straat.
Ze zijn in het gat van de crisis gesprongen.
Terwijl veel van het openbare leven plat
ligt, komen overal bewoners in actie. Vaak
zijn het kleine acties waar je haast overheen
kijkt: extra koken voor ouderen in je straat,
boodschappen doen, kinderen die met
post-it briefjes bemoedigende mozaïekjes
op hun raam plakken, of even langsgaan
en een praatje maken. Maar vaak is het ook
groter en opvallender: een balkonbingo, een
muziekuitvoering op het binnenterrein of een
boekenuitleen.

Uit je hart
Eigenlijk zit het geheim niet in wat je precies
doet, maar dat het uit je hart komt. Je sluit met
je aandacht je buren in, je neemt ze op. Je zegt
‘hoe het met jou gaat, dat raakt mij want ik ben
met je verbonden’. Op die manier is het voor
mensen beter te verdragen als ze veroordeeld
zijn tot thuis zitten. Ze blijven zich opgenomen
voelen in de gemeenschap om hen heen. Zo
krijgt eenzaamheid geen kans.

Onbetaalbaar
Er worden op het moment overal in Nederland
manieren uitgevonden om toch contact
met elkaar te houden. Dat gebeurt ook in
Rotterdam. Het helpt, want het geeft je een
indruk hoe sterk de gemeenschap in onze stad
is. Die betrokkenheid is onbetaalbaar. Met geld
heeft het overigens weinig te maken. Daar ligt
ook een parallel met de mensen in de zorg.
Hun extra inzet komt niet door het geld dat ze
verdienen of door hun arbeidsvoorwaarden.
Die komt uit hun hart, uit hun betrokkenheid
bij patiënten, uit liefde voor hun werk.

'Opzoomer', het magazine dat meer
vertelt over het Opzoomeren.
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'Ouderen komen momenteel nauwelijks buiten en bewegen
minder. Meer dan 25 bewoners deden mee met stoelgymnastiek.'
Planciushof (Hoek van Holland)

'Met de kinderen hebben we
stoepkrijttekeningen gemaakt
en alle buren een boekenlegger
gegeven met een klavertje vier.’
Albert Cuypstraat (Overschie)

'Blijf fris, fruitig en gezond.
Met deze boodschap hebben
we in de straat fruitmandjes
rondgebracht.'
Nemelaersingel (Beverwaard)

'We hebben met ons straatkoor
een mooi optreden gegeven.'
Visvreugdstraat (110-Morgen)

'We hebben een
straatbingo gehouden. Met
een microfoon lazen we de
nummers op.'

'We hebben bloemetjes
uitgedeeld in onze flat. Ik kreeg
van veel buren foto's met een
bedankje.'
Hoekersingel (Oud-Mathenesse)

Saffierstraat (Kleiwegkwartier)

Wat
Liefs

uit Rotterdam

'Vandaag hebben we 40
bossen oranjetulpen met
koningsdaglint uitgedeeld.'
Boergoensevliet (Charlois)
'Kinderen verrassen ouderen
met een bloemetje.'
Beukelsdijk (Nieuwe Westen)

'Wij hebben op Woningsdag
een straatbingo gehouden, op
gepaste afstand uiteraard.'
Svendsenlaan (Molenlaankwartier)

'We hebben vrolijke
vlinders opgehangen.
Morgen krijgen de
ouderen een lekker ijsje.'
Sparrendaal (Vreewijk)

'Stilzitten is nooit
leuk, maar tijdens de
coronacrisis al helemaal
niet. Onze silent disco was
een groot succes.' Blijdorp

'Ons binnentuinconcert was
een groot succes. In vier dagen
hebben we het georganiseerd.'
Justus van Effenstraat,
(Spangen)
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Opzoomer Mee werkt thuis aan Lief & Leed

'D

ag mevrouw, fijn dat ik u aan de
lijn heb. Ik ben Thessa Bakker
van Opzoomer Mee. U heeft
een aanmeldkaart ingestuurd
voor ‘Wat Liefs’, de actie om juist nu wat
liefs te doen voor de buren. U schrijft
dat u wilt gaan barbecueën. Maar zulke
activiteiten kunnen helaas niet vanwege
de maatregelen rond het coronavirus.’

persoonlijker zijn. Je komt meer
over elkaar te weten: wat voor
werk ze doen, of ze ondernemer
zijn, met welke zorgen ze
rondlopen en of ze bijvoorbeeld
familieleden hebben die werken
in het ziekenhuis.’
Ze vervolgt: ‘En deze tijd
bewijst ook maar weer eens
hoe veerkrachtig de stad
Rotterdam is. Mooi om te zien.
Onmiddellijk nadat landelijk
de maatregelen rond corona
werden afgekondigd, kreeg
ik berichten uit allerlei straten
die iets voor hun straat en hun
buren wilden gaan doen. En
die golf aan Opzoomerkracht is
sinds die tijd overal in Rotterdam
blijven komen en stromen. Als ik
al die honderden acties zie dan
ben ik echt trots op deze stad en
al die Opzoomerstraten.’

Zoekgeraakte wachtwoorden
Het is dinsdag 21 april 2020. Terwijl dochter Annabel een glas
jus d’orange voor haar moeder inschenkt, luistert Thessa naar
de uitleg aan de andere kant van de lijn. Thessa werkt, net
als haar collega’s,
sinds de landelijke
maatregelen rond het
coronavirus werden
afgekondigd het
grootste deel van de
week thuis. Vanuit
haar bovenwoning
in een groene en
kindvriendelijke
straat in Kralingen
onderhoudt ze nu
het contact met de
Opzoomerstraten in IJsselmonde en Centrum. Terwijl dochters
Annabel (10) en Louise (12) de tanden in de dagelijkse portie
huiswerk zetten, voert ze het ene na het andere gesprek met
bewoners, beantwoordt appjes, voert video-overleg met
collega’s en checkt haar e-mail op nieuwe aanmeldingen. Die
zijn er volop! En oh ja, af en toe hebben de jonge dames in
huis natuurlijk ook nog wat prangende vragen over huiswerk,
zoekgeraakte wachtwoorden van school en andere dringende
en minder dringende kwesties. Haar man Rens werkt
buitenshuis. Hij is ondernemer en druk bezig om zijn grafisch
bureau door de huidige crisis te loodsen.

Wat terugdoen
Terug naar het telefoongesprek over het barbecueën. Al snel
blijkt dat de vork anders in de steel zit. De aanvraagster uit
Oud-IJsselmonde vertelt hoe prettig ze zich voelt in haar
straat en dat ze haar buren zo dankbaar is. Die buren houden
al jaren een oogje in het zeil als het minder met haar gaat, als
ze somber is. Nu wil ze eens een keer wat terugdoen, omdat
haar buren nu ook een moeilijke tijd doormaken. Ze wil daarom
een lekkere maaltijd bereiden op haar barbecue en daarna
rondbrengen bij haar buren.

‘Oh wat lief’, zegt Thessa. Onmiddellijk denkt ze mee om het
idee uit te werken. Voor hoeveel buren zou ze wat liefs willen
doen? ‘Tien’, luidt het antwoord. ‘En zijn er misschien nog
andere manieren om deze buren in het zonnetje te zetten?’,
vraagt Thessa vervolgens. Samen komen ze op het plan om
huis aan huis een leuk plantje rond te brengen met een mooi
kaartje eraan. Met de bijdrage van 60 euro die Thessa toezegt is
de vrouw dik tevreden en kan ze aan de slag.

Opzoomerkracht
Thuiswerken met kinderen is soms pittig en chaotisch,
geeft Thessa toe. Zeker de eerste week was het zoeken
naar structuur. En soms ontploft er wel eens een figuurlijk
bommetje.
Bijvoorbeeld tijdens
een discussie over
welk huiswerk er
precies moet worden
gedaan. Toch blijft
Thessa er vrolijk
onder en benadrukt
ze ook de positieve
kanten. Want die zijn
er ook, verzekert ze.
‘Wat ik mooi vind
'Heb je het even gehad met Corona? Lees dit dan!'
is dat de gesprekken
Annabel en Louise brachten in de straat hun
Donald Ducks rond met zelfgeschreven berichtjes.
die ik nu heb met
bewoners en buren

geweldig, super, heel mooi
initiatief. Ik ga de aanvraag
goedkeuren. Je krijgt nog
deze week bericht van ons.
Veel plezier en succes met
het samenstellen van het
verrassingspakket,
en toch een
fijne verjaardag
gewenst’.
‘Weet je’, zegt ze
terwijl ze haar
mobiel en laptop
weglegt, ‘ik stuur
haar namens
Opzoomer
Mee een
verjaardagskaart’.

Donald Duck
Want mooie voorbeelden van burenhulp en burenaandacht
te over in deze tijd. Van balkonbingo’s tot concerten in de
binnentuin, van stoepkrijtwedstrijden tot het veilig bezorgen
van maaltijden bij oudere buren. Ook de straat waar Thessa
woont kwam al snel in actie, en dat ontstond aan haar eigen
keukentafel. ‘Annabel en Louise horen natuurlijk ook al die
mooie voorbeelden van wat straten doen. Dat inspireert. Ze
kwamen op het idee om hun oude Donald Duckjes rond te
brengen bij buren met grappige spreuken erop.’
Na de lunch en een korte wandeling door de buurt, volgt
een nieuwe belronde. Thessa babbelt aan een stuk door: met
straten die een Lief & Leedpakketje willen, met staten die
een Lief & Leedpotje willen om ook het hele jaar aandacht
te schenken aan Lief & Leed en met straten die onmiddellijk
in actie willen komen met ‘Wat Liefs’. Rustig legt Thessa alle
verschillen uit tussen de acties (zie kader) en welke eenvoudige
regels er zijn.

Verjaardag
Ze besluit haar belronde met een telefoontje naar Asha Tirbeni
in de Cornelis Heinrickstraat. Ook zij heeft een aanvraag
gedaan voor ‘Wat Liefs’. Ze is binnenkort jarig, vertelt ze, maar
een groot verjaardagsfeest organiseren zit er in deze tijd niet
in. ‘Met het geld dat ik nu uitspaar wil ik alle buren in de flat
een klein verrassingspakketje geven met een bloemetje en
een chocolaatje.’ Maar dat zijn er nogal wat. Als Opzoomer
Mee een handje helpt, moet het net lukken. Thessa: ‘Nou

Lief & Leedacties van
Opzoomer Mee
Wat Liefs
Doe wat liefs voor je buren in tijden van corona. De
fotocollage in dit magazine toont tal van voorbeelden.
900 straten doen mee
Lief & Leedpakketje
Een handig brievenbusdoosje dat je straat helpt
om Lief & Leed te delen in tijden van corona. Je
vindt er o.a. handige tips, kaartjes, deurstickers, een
voorbeeldposter en een notitieblokje.
1.500 straten doen mee
Lief & Leedpotje
Het Lief & Leedpotje bestaat al lang. Een straat kan
dit potje (inhoud 150 euro) gebruiken om gedurende
een jaar attenties aan te schaffen voor bijzondere
gebeurtenissen in de straat: een bloemetje bij ziekte,
kaartje bij verjaardag, enzovoorts. Is het potje een
succes? Dan wordt het na een jaar aangevuld. 260
nieuwe straten hebben zich aangemeld.
950 straten doen mee
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1.500

Lief & Leedpakketjes
inpakken is een
gigantische
klus. Maar jongeren van de Stichting
Teamwork Feijenoord draaiden er hun
hand niet voor om. Ze zijn er een paar
dagen mee bezig geweest en daarna
hebben ze alles tot in de verste uithoeken
van Rotterdam bezorgd.
Yusuf Can, voorzitter van de stichting: “We bieden jongeren
de mogelijkheid om hun vrije tijd zinvol door te brengen en
zorgen dat ze erbij horen in hun wijk, in hun stad. Ze waren erg
trots dat ze konden meehelpen aan deze belangrijke actie van
Opzoomer Mee”.
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