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Nieuws
Wat kijken we terug op een bizar jaar! 

In januari 2020 telde Den Haag 80 

Lief & Leedstraten. We startten dat 

jaar enthousiast met de voorbereidin-

gen voor onze eerste Verkiezing 

Liefste Straat en de zoektocht naar 

nieuwe straten door middel van de 

Buurbloemetjescampagne. Op 

donderdag 12 maart zaten wij met 

ons hele team in onze feestkleding 

nog even de persconferentie van 

Mark Rutte te kijken en hoorden we 

tot onze schrik dat we onze Verkie-

zing op het allerlaatste moment af 

moesten blazen. Een bittere pil na 

maanden hard werk, vooral voor de 

genomineerde straten en al die 

mensen die zich verheugd hadden 

op een avondje uit. Een paar dagen 

later gingen we in 

lockdown. Tot onze 

blijde verrassing 

stroomden vanaf dat 

moment de aanmeldingen van 

nieuwe gangmakers binnen. In heel 

Den Haag wilden mensen iets voor 

hun buren doen. Gangmakers gingen 

aan de slag met fruitpakketjes, 

boeketjes bezorgen, hele maaltijden 

koken voor buren die ziek waren of 

niet naar buiten durfden. In een paar 

maanden tijd konden we de 100ste, 

de 175ste en in oktober zelfs de 

200ste gangmaker in het zonnetje 

zetten. Ook in oktober wisten we dan 

eindelijk wie de titel Liefste Straat van 

Den Haag 2020 had verdiend: Coby 

uit de Schermerstraat in Moerwijk! 

Het jaar hebben we afgeslo-

ten met 230 Lief & Leed-

straten in Den Haag. 

Ongelofelijk! 230 gangma-

kers die in dit vreselijke rotjaar voor 

hun buren hebben gezorgd. Die met 

het activiteitenbudget coronahulp-

pakketjes hebben gemaakt, toch nog 

Sinterklaas wisten te vieren of juist al 

die mensen die extra lijden onder 

deze ellende een hart onder de riem 

hebben gestoken. Wij zijn heel erg 

trots op jullie!

 

We starten 2021 in de hoop dat we 

jullie eindelijk weer in het echt 

kunnen zien: Op een gangmakersbij-

eenkomst in de wijken, bij activiteiten 

en natuurlijk bij een Liefste Straat 

Verkiezing waar we met z’n allen 

gewoon weer feest kunnen vieren. In 

ons team is ook wat veranderd. Wij 

hebben afscheid genomen van onze 

collega Paja Arsenovic en we hebben 

er een nieuwe collega bij: Elze 

Mergler, die zich verderop in deze 

nieuwsbrief voor zal stellen. Laten we 

hopen dat 2021 een topjaar wordt 

met gezellige straten in Den Haag. 

Met jullie als gangmakers kan dat 

niet anders!

 

Groetjes

Shakira, directeur Stichting Lief & 

Leedstraten

Lieve gangmakers
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uit de straat

230 gangmakers

Coby, boegbeeld van de Schermerstraat (r) ontvangt de prijs ‘Liefste Straat van 

2020’ uit handen van wethouder Kavita Parbhudayal



Vraag het activiteitenbudget aan! 
Een Lief en Leedstraat kan 1 keer per jaar het activiteitenbudget aanvragen twv €150. Organiseer als 

gangmaker hiermee 1 of meerdere activiteiten in je straat. Vul dit formulier samen met 2 buren in.  

Hou de kosten bij op het kostenoverzicht en lever deze, samen met een aantal foto’s van de activiteit(en), 

in bij je contactpersoon!

 
Jullie gegevensGangmaker

Straat + nr.

Email

Telefoon

Datum

Buur 1

Straat + nr.

Buur 2

Straat + nr.
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Elk jaar kan je €150,- aanvragen voor een leuke activiteit in je 

straat. Vier een feestdag, de zomer of gewoon de gezelligheid 

samen met de buren. Hier zijn wat leuke ideeën voor het voor-

jaar: 

• Bloemetjes voor alle buren met Valentijn

•  Laat de kinderen uit de straat verstopte paaseitjes zoeken. En 

geef een leuke prijs aan degene die de meeste eitjes heeft 

gevonden

•  Voorjaarsschoonmaak in de straat, met achteraf een lekkere 

kop koffie en wat lekkers

•  Vieren dat we van de donkere dagen naar de zonnige dagen 

gaan met een paasontbijt in de voortuin, muzikanten laten 

optreden in de straat of bloemen planten in het groen

Activiteitenbudget
€ 150,–

Elk jaar kan je €150,- 
aanvragen voor een leuke 

activiteit in je straat.

Het coronavirus is nog steeds onder ons en in december 

kregen we te maken met een tweede lockdown. De tijd 

die normaal gesproken wordt gekenmerkt door ont-

moeting en gezelligheid zag er dit jaar heel anders uit. 

Door corona zitten veel mensen deze winter alleen thuis. 

Dan is het extra fijn om goed contact met je buren te 

hebben! Daarom hebben we in een aantal wijken flyers 

verspreid waarmee bewoners een Lief & Lichtpakketje 

aan konden vragen. In dit pakketje zaten onder andere 

lampionnetjes om in elkaar te zetten waar je een 

lieve boodschap op kon schrijven, wens-

kaarten en lekkers om uit te delen. 

Deze flyers werden verspreid 

in straten die nog geen 

Lief & Leedpotje hadden, 

maar ook alle gangmakers 

konden zich opgeven voor een 

pakketje. De actie was een groot 

succes: in november en december zijn door ons team 

wel meer dan 300 Lief & Licht pakketjes uitgedeeld over 

heel Den Haag. 

Tranen
We hebben veel leuke reacties terug gehad van bewo-

ners die met het pakketje aan de slag zijn gegaan. 

Soms waren buren tot tranen toe geroerd door het 

gebaar dat er iemand aan hen dacht. Dit soort kleine 

gebaren kunnen net het verschil maken, en zo zorgde 

de Lief & Lichtpakketjes in veel Haagse straten voor klei-

ne lichtpuntjes. 

Momenteel worden de bewoners die een pakketje 

aangevraagd hebben benaderd of zij een Lief & Leed-

potje zouden willen beheren voor hun straat, plein of 

wooncomplex. Zo kunnen zij van hun Lief & Lichtstraat 

een Lief & Leedstraat maken, en zo met net dat kleine 

beetje extra naar elkaar omkijken.

terugblik

Breng licht in de donkere dagen

Nog meer inspiratie is te vinden op Lief en Leed Den Haag Instagram en 

Facebook. Natuurlijk kan je ook overleggen met je Lief&Leed contactpersoon.

Het budget aanvragen
De €150,- is een voorschot dus kan je het aanvragen voordat je inkopen gaat 

doen voor je activiteit.  Voordat je het geld kan ontvangen, moet het aan-

vraagformulier van het activiteitenbudget helemaal ingevuld zijn. Weet je nu 

nog niet wanneer de activiteit gaat plaatsvinden? Schrijf dan een schatting 

op, zoals de voorjaarsvakantie of een zaterdagmiddag in maart. 

Zo kan je het formulier opsturen en het geld aanvragen:

•  Whatsapp: stuur een foto van het ingevulde formulier op naar je contact-

persoon. 

•  Mail: stuur een scan of een foto op via de mail naar je contactpersoon.

•  Post: het ingevulde formulier mag ook opgestuurd worden in een envelop. 

Deze brief mag je sturen naar: antwoordnummer 91073, postcode 2509 VC 

Den Haag. Postzegel is niet nodig!

Zodra wij het aanvraagformulier hebben ontvangen, nemen we telefonisch 

contact op. Dan bespreken we of je ergens hulp bij nodig hebt en maken we 

een afspraak om het geld aan je te geven.



LOOSDUINEN SEGBROEK

ESCAMP

CENTRUM

SCHEVENINGEN

HAAGSE HOUT

LAAK

LEIDSCHENVEEN - YPENBURGShalini Jhinnoe

shalini@liefenleedstraten.nl

06 103 922 11

www.liefenleedstraten.nl

Sofia Visser

sofia@liefenleedstraten.nl
06 112 507 33

www.liefenleedstraten.nl

Elze Mergler
elze@liefenleedstraten.nl06 572 918 21

www.liefenleedstraten.nl
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volg ons op FacebookLief&Leed contactpersonen

Shalini Jhinnoe 
Contactpersoon voor Centrum, Loosduinen en Segbroek

Sofia Visser 
Contactpersoon voor Laak en Leidschenveen-Ypenburg

Elze Mergler 
Contactpersoon voor Escamp, Scheveningen en Haagse Hout

Dag lieve gangmakers! Mijn naam is 

Shalini en ik ben vanaf het begin van 

dit mooie initiatief nauw betrokken 

als projectleider en dus ook als 

aanspreekpunt voor de wijken 

Bezuidenhout-West, Transvaal en 

Bouwlust. Hier komt een verandering 

in!  Door de mooie stijging van het 

aantal Lief& Leedstraten in Den Haag 

ben ik vanaf dit jaar de projectleider 

in de stadsdelen Centrum, Loosdui-

nen en Segbroek! Dit betekent dat ik 

vanaf nu het aanspreekpunt ben voor 

alle Lief & Leedstraten die actief zijn 

in deze drie stadsdelen. Twijfel je toch 

of je nou wel of niet onder een van 

deze stadsdelen valt? Maak je niet 

druk! Ons team zorgt ervoor dat je bij 

de juiste contactpersoon terecht-

komt! Ik ben altijd wel in voor een 

babbel! Vaak zijn mijn telefoonge-

sprekken zo gezellig met gangmakers 

dat de tijd gewoon voorbij vliegt. 

Mocht je mij nog niet kennen of 

mocht je vragen over mij hebben? Je 

kunt mij goed bereiken via WhatsApp 

en anders ben ik maandag, dinsdag, 

woensdag en donderdag telefonisch 

of via de e-mail bereikbaar! Op naar 

een nieuw jaar met gezellige activi-

teiten in de straat, het leggen van 

nieuwe contacten met buren, elkaar 

inspireren en enthousiasmeren en 

vooral belangrijk dat we dit op een 

gezonde en veilige coronaproof 

manier doen! Tot snel!

Contactgegevens: 06 10 39 22 11 

shalini@liefenleedstraten.nl

Hallo allemaal ik ben Elze Mergler en 

ik mag het team van Lief & Leed 

sinds een half jaar verster-

ken. Hiervoor heb ik 

voor een soortgelijk 

burenproject in 

Rotterdam gewerkt. 

Ik heb ooit gestu-

deerd in Den Haag en 

daarna twee jaar in 

Moerwijk gewoond. Extra leuk 

dat dit nu een van mijn nieuwe 

wijken is want voor de stadsdelen 

Escamp, Scheveningen en Haagse 

Hout ben ik vanaf januari de contact-

persoon. 

Het allerleukste aan dit werk vind ik 

dat je mensen kan helpen die 

vervolgens elkaar helpen. Een 

gangmaker zet zich uit eigen motiva-

tie in voor de buren uit zijn of haar 

straat. En dit geeft zo’n enorme 

positieve energie, daar wordt ik heel 

blij van! 

Wat is nog meer leuk om over mezelf 

te vertellen? Ik ben in het bezit van 

mijn groot rijbewijs omdat ik met 

mijn vriend een vrachtwagen omge-

bouwd heb tot camper. Hier gaan we 

af en toe mee op vakantie en mijn 

favoriete land om er mee in rond te 

reizen is Marokko.

Contactgegevens: 06 - 57 29 18 21 

 elze@liefenleedstraten.nl

Al sinds de start van Lief&Leed ben ik 

langs deuren geweest en potjes 

langsgebracht.

Het is super leuk om te zien hoe 

Lief&Leed begon met een tiental 

straten, naar nu meer dan 200 

straten. Elke straat is echt heel anders 

en in zo een grote stad wordt vaak 

niet gezien hoe gezellig het is in 

straten, buurten en wijken. Dit vind ik 

nog het allerleukst aan Lief&Leed, dat 

je alle leuke, lieve en gezellige 

mensen uit de stad leert kennen en 

ze ook laat samenkomen. Ik heb bijna 

over de hele stad Lief&Leedpotjes 

langsgebracht en vindt het nog 

steeds leuk om iedereen te spreken 

uit de verschillende wijken. Maar 

omdat het aantal straten zo snel 

groeit, blijf ik het contact houden met 

de gangmakers uit de stadsdelen 

Laak en Leidschenveen-Ypenburg. 

Maar iedereen kan me blijven bellen 

of appen voor een vraag! 

Nieuwtje over mezelf? Ik woonde 

mijn hele leven in Enschede en nog 

niet zo lang in Den Haag. Mede door 

Lief&Leed heb ik de stad heel snel, 

heel goed leren kennen en ben ik me 

er gemakkelijk thuis gaan voelen. 

Contactgegevens: 06 11 25 07 33 

sofia@liefenleedstraten.nl
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Met een gezellige club Lief&Leed-

straten komt er een nieuwe traditie 

bij, namelijk de ‘Liefste straat’ 

verkiezing. Elk jaar zetten alle gang-

makers zich in om iets te doen en te 

betekenen voor de buren in de straat, 

flat of complex. Om jullie inzet te 

belonen is er een verkiezing waarbij je 

mooie prijzen kan winnen voor je 

straat! 

Liefste straat van 2020
De Schermerstraat is officieel de 

Liefste Straat van Den Haag 2020. 

Coby, het boegbeeld voor deze 

straat, heeft de prijs ‘Liefste Straat 

van 2020’ in oktober ontvangen. 

Wethouder Kavita Parbhudayal 

bedankte Coby voor haar inzet in het 

ouderencomplex waar ze woont. 

Coby woont in een ouderencomplex, 

waar ze omkijkt naar de buren en 

vaak ook te hulp schiet. 

De prijs was een Albert Heijn check 

ter waarde van € 1000,- voor het 

complex.

Coby gaat het geld gebruiken om 

een gezellig buffet te houden, 

wanneer dit weer is toegestaan 

natuurlijk.  

Decemberacties van 
Lief & Leedstraten
Duindorp lichtte op
Wie deze decembermaand in Duin-

dorp is geweest zal het vast niet 

ontgaan zijn: heel Duindorp was 

verlicht! Dit leverde een magische 

sprookjeswereld op zodra de zon 

onder ging. Veel gangmakers raakten 

hierdoor extra in de kerststemming en 

dit leverde mooie acties op. De 

buurvrouwen Marianne en Bianca uit 

de Schouwensestraat en de Flakkeese-

straat zijn met een mooi versierde kar 

en een kerstmuts op hun hoofd door 

de straat getrokken om kleine kerst-

pakketjes met een lieve boodschap 

aan hun buren uit te delen. 

En in de Flakkeesestraat was het 

dubbel feest want gangmaakster 

Bianca is op 31 december om 

06.00 uur ‘s ochtends opgestaan om 

olie bollen te bakken voor haar buren. 

Zo werd er in deze straat toch nog 

samen oud & nieuw gevierd. 

Gangmakers Corine en Gerda uit de 

Markensestraat hebben aan al hun 

buren een mooi plantje en een kaarsje 

uitgedeeld met een kerstgroet er bij: 

“Het presentje werd met een glimlach 

in ontvangst genomen door de 

buurtjes.” aldus Corine. De activiteiten-

budgetten waren goed besteed in 

Duindorp!

De Sint heeft de Noten-
buurt niet overgeslagen
Behalve een kerstactie is gangmaak-

ster Lydia ook met Sinterklaas in actie 

gekomen samen met haar buren. Een 

deel van het activiteitenbudget 

hebben zij gebruikt om chocoladelet-

ters uit te delen aan buren die zij in 

deze tijd een  hart onder de riem 

wilden steken, en extra leuk voor de 

kleintjes natuurlijk!

Wethouder Kavita Parbhudayal (m) met de prijswinnaars

Liefste straat-verkiezing 
komt eraan!

Waar is de Liefste straat van 2021?

Ook dit jaar gaan we op zoek naar de liefste straat van Den 

Haag. Vanaf maart kan je als gangmaker je straat opgeven 

voor de verkiezing.

Hierover zal je per brief uitgebreide informatie ontvangen, 

hoe het precies gaat en wanneer de verkiezing zal plaats-

vinden. Alle straten die zichzelf opgeven als nominatie 

worden beoordeeld door een onafhankelijke jury. Deze jury 

zal dus bepalen welke straten aan de verkiezing meedoen. 

We hopen heel erg dat we deze zomer in de buitenlucht, 

een gezellige verkiezingsmiddag kunnen houden.

Liefste straat van Den Haag
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Lief&Leed Den Haag  wordt mogelijk gemaakt door de Gemeente Den Haag. 
Heeft u vragen / opmerkingen over dit project, neem dan contact op met de organisatie van 
Lief&Leed Den Haag via de website: www.liefenleeddenhaag.nl

Sinds kort hebben we naast een Facebook pagina 

ook een Instagram pagina.

Zoek ons op via liefenleeddenhaag op Instagram 

of Lief & Leed Den Haag via Facebook. Hier vind je 

foto’s van leuke burenacties van gangmakers ter 

inspiratie en kan je volgen wat wij aan het doen 

zijn. Ook via onze Facebook pagina houden wij je 

op de hoogte van wat er gebeurt op het gebied 

van lief en leed in Den Haag.

Oproep:
Wij delen ook graag jouw foto! Dus heb je een 

leuke burenactie gedaan? Stuur dan een paar 

foto’s naar je contactpersoon en wie weet zie je de 

foto’s van je actie wel terug op Instagram of 

Facebook. Zo breng je andere gangmakers ook op 

leuke ideeën. 

Je kan ons ook taggen in jouw posts of stories via 

@liefenleeddenhaag of #liefenleeddenhaag

Volg ons ook op  
Instagram en Facebook


