Gefeliciteerd met het Lief & Leedpotje voor
jouw straat. Honderden straten hebben inmiddels
een Lief & Leedpotje waarmee je af en toe een
kleine attentie kunt kopen voor elkaar. Een
bloemetje, een presentje, een reep chocola... Het
zijn kleine attenties met soms een groot effect.
Buren krijgen meer oog voor elkaar en helpen
sneller een handje. In deze folder deelt een aantal
straten hun ervaringen en geven we je tips om van
het Lief & Leedpotje een succes te maken.
Wat is het?
Om te beginnen... wat is een Lief & Leedpotje?
Een Lief & Leedpotje is een bedrag
van 150 euro. Dit bedrag krijg je van
Opzoomer Mee en kun je gedurende een
jaar gebruiken om aandacht te besteden
aan persoonlijk lief & leed in je straat. Denk
aan een verwenpakketje voor de mantelzorger
in je straat, een fruitmandje voor een zieke
buurvrouw, een leuk kaartje bij een geboorte of een
behaalde diploma in je straat... enzovoorts. Kortom:
het Lief & Leedpotje zorgt dat buren zich gezien,
gewaardeerd en gesteund voelen in je straat.
Daar knapt iedereen van op, dus ook je straat!

Het Lief & Leedpotje van de Schout Heynricstraat

‘Buren verwelkomen’
Nazha Chafia van de Schout Heynricstraat hoeft niet lang na te
denken over welke tip zij heeft voor een straat die voor het eerst
een Lief & Leedpotje heeft. ‘Verwelkom altijd nieuwe buren in
je straat met een klein presentje uit het Lief & Leedpotje. Ik heb
gemerkt dat ze na zo’n vriendelijk welkom dan sneller meedoen en
meehelpen bij alles wat er in de straat gebeurt.’
Bonnetje inleveren
Meedoen en meehelpen, het is eigenlijk Nazha’s motto. Want hoewel
zij het Lief & Leedpotje van de straat beheert en de uitgaven
bijhoudt, betrekt ze er zoveel mogelijk buren bij. Ideeën of suggesties
die mondeling, per WhatsApp of per e-mail binnenkomen, zijn altijd
van harte welkom. ‘Goed, zeg ik dan. Schaf maar aan en lever het
bonnetje in.’
Nieuwe ideeën
Tijdens elke straatactiviteit wordt het Lief & Leedpotje onder de
aandacht gebracht. ‘Vaak levert dat ook weer nieuwe ideeën op. Een
kind dat bijvoorbeeld binnenkort jarig is en waarvan de ouders weinig
geld hebben voor cadeautjes. Mooi vind ik dat, als er dan als straat
stilgestaan wordt bij de verjaardag van een kind.’

‘Sinds we het Lief & Leedpotje hebben, merk je dat buren meer oog
hebben gekregen voor elkaar. Ook de jongeren. Die doen graag een
boodschap of klusje voor iemand. En wat ook in de straat gebeurt,
is even aanbellen bij buren die je een tijdje niet hebt gezien of
gesproken... hoe gaat het met die oude buurvrouw die sinds een tijdje
alleen is? Redt ze het nog? Kunnen we iets voor haar doen als buren?’

Drie eenvoudige spelregels
Hoe kun je het best aan de slag gaan met het Lief & Leedpotje? Waar moet je op letten? Er zijn drie eenvoudige spelregels.
Het bijbehorende startpakket helpt een handje om deze spelregels niet te vergeten.

1

Maak het Lief & Leedpotje
bekend in je straat

Ga bijvoorbeeld langs de deuren met de
kaartjes uit het startpakket. Of breng
het potje onder de aandacht tijdens een
straatactiviteit. Het kan geen kwaad om zo
nu en dan buren te herinneren aan het
Lief & Leedpotje.

2

Bied attenties aan
namens de straat

Een boeketje, een kaartje, een presentje...
maak altijd duidelijk dat het wordt aangeboden
namens de straat, namens alle buren. In het
startpakket zitten leuke kaartjes die je aan de
attentie kunt hangen en waarop je een leuke,
lieve of opbeurende tekst kan schrijven.

3

Houd uitgaven bij en
bewaar bonnetjes

Zo behoud je het overzicht en weet je hoeveel
geld er nog in je potje zit. Jaarlijks controleert
Opzoomer Mee steekproefsgewijs
Lief & Leedpotjes. We nemen sowieso even
contact met je op. Wil je doorgaan? Dan wordt
het potje weer gevuld met 150 euro.

Het startpakket helpt een handje
•
•
•
•

Kaartjes om het Lief & Leedpotje bekend te maken
Kaartjes om namens je straat een attentie aan te bieden
Een handig formuliertje om je uitgaven bij te houden
Folder met voorbeelden en stickers voor je eigen Lief & Leedpotje

Het startpakket is ook te downloaden op opzoomermee.nl/lief-leed

Stickertjes om op je Lief & Leedpotje te plakken....

Het Lief & Leedpotje van de Spuikreek

‘Wij halen zelfs tips uit de krant’
‘Wil jij het Lief & Leedpotje beheren voor onze straat?’ vroeg
Jan Drenth een paar jaar geleden aan zijn buurvrouw. Lies
Ambachtsheer hapt gelijk toe. Ze is blij dat ze nu ook iets kan
betekenen voor de straat.
Vervelende lekkage
En met een potje van 150 euro kun je veel bereiken. Ze haalt een
flesje wijn voor buren die te maken hebben gehad met een vervelende
lekkage, ze gaat op kraamvisite en staat met een
bloemetje aan de deur bij een echtpaar dat 65
jaar is getrouwd. Tips haalt ze overal vandaan in
de straat, of zoals in het geval van een 65-jarig
huwelijk, uit de huis-aan-huiskrant. Ze heeft
gemerkt dat dankzij het Lief & Leedpotje steeds
meer buren elkaar eerder helpen met kleine
klusjes. ‘Ik heb zelfs aan kennissen uitgelegd hoe
dat werkt, zo’n Lief & Leedpotje. Dat wilden zij
ook in hun straat.’
Internetbankieren
De uitgaven houdt ze netjes bij in haar Lief & Leedpotje, een mooi

geldkistje. ‘Want dat geld moet je goed apart houden van je andere
uitgaven.’ Dan valt er een briefje door de brievenbus. Het is het
boodschappenlijstje van buurman Jan. ‘Sinds kort doe ik voor hem de
boodschappen. Dat lukt hem zelf niet meer zo goed de laatste tijd.’
En nee, dat gaat niet uit het Lief & Leedpotje. ‘Jan maakt het netjes
over met internetbankieren.’

Het Lief & Leedpotje van de Mauritsplaats

‘Klein gebaar, groot effect’
De deur lopen ze niet bij elkaar plat
aan de Mauritsplaats. Maar als je hulp
nodig hebt, kun je hier altijd op je buren
rekenen. Het Lief & Leedpotje heeft
daar volgens bewoonster Sophie van
der Windt een grote rol in gespeeld.
Sneller hulp
‘Jongeren, ouderen, studenten,
expats... het woont hier allemaal
en gaat goed met elkaar
om,’ vertelt ze. Twee jaar
geleden vroeg ze met haar
buren een Lief & Leedpotje
aan, voornamelijk om oudere
bewoners bij bijvoorbeeld ziekte te
kunnen steunen met een bloemetje of
andere attentie. ‘Het is een klein gebaar,
maar met een groot effect. Je ziet dat
iemand daar echt blij mee is en het ook niet
meer vergeet als een van de buren voor de
deur staat met een bloemetje of presentje.’

Het heeft ook zijn weerslag in de straat.
Buren bieden elkaar nu vaker en sneller hulp
aan. Sophie: ‘Er woont hier een wat oudere
man. Hij is op zichzelf, houdt de wereld
zoveel mogelijk buiten en doet alleen
open als hij een gezicht kent.
Pasgeleden vroeg ik of hij nog
boodschappen nodig had, want
dat doe ik af en toe voor hem.
Hoefde niet meer, zei hij, hij was al
door vier andere buren benaderd.’
Barcelona of Rotterdam
En dan is er nog Rania uit India.
Zij woont en werkt tijdelijk in
Rotterdam en zag in de zomer van
2020 haar nieuwe werkplek in Barcelona
door de coronamaatregelen in rook opgaan.
‘We hebben haar toen een bosje tulpen
gegeven. Dat vond ze zo lief en bijzonder. Ze
heeft besloten om in Rotterdam te blijven
wonen, aan de Mauritsplaats.’

Maak er geen potje van!
In het Lief & Leedpotje zit 150 euro. Maar
wat mag je wel en wat mag je niet uit het
potje aanschaffen? Het potje is bedoeld om
met kleine attenties aandacht te besteden
aan persoonlijk lief & leed in je straat.
Hieronder vind je voorbeelden van wat wel
en niet oké is.

Wel oké
•
•
•
•

Fruitmandje voor de buurvrouw die in
het ziekenhuis heeft gelegen
(Kerst)presentje voor oudere buren die
alleen zijn
Kraamcadeautje voor een baby in de
straat
Bloemetje voor de nieuwe buren

Niet oké
•
•
•
•

Kerstpakket voor de hele straat
Straatfeest of andere straatactiviteit
(hier zijn andere potjes voor)
Groot en heel duur cadeau voor die lieve
buurjongen
Attentie voor je schoonmaakster, je
vrienden of je familie.

Colofon: Opzoomer Mee • Schiedamsedijk 55a • 3011 EE Rotterdam • 010 213 10 55 info@opzoomermee.nl • opzoomermee.nl

