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Over Rotterdammers en hun straat

Lekker bezig, Mathenesserdijk
Smoorverliefd op je groene straat
Dagboekjes Lief & Leedstraten
Gewoon aanwezig zijn in de straat
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Ten geleide

450 schoonmaakbendes

'Lekker bezig,
Mathenesserdijk!'

Lief dagboek
Rotterdammers hebben steeds meer oog
voor hun straat en hun buren. Het aantal
schoonmaakbendes groeit explosief en ook
de hoeveelheid groeninitiatieven rijst de
pan uit. Vorig jaar belde Opzoomer Mee ook
met 524 Rotterdammers en sprak hen over
hun Lief & Leedpotje. Inderdaad, daar ben je
wel even zoet mee. Een Lief & Leedpotje is
een jaarlijks budgetje van 150 euro dat je in
je straat kunt besteden aan kleine attenties
voor bijvoorbeeld een zieke in de straat, je
nieuwe buren of een buurjongen met een vers
diploma op zak. Maar... wordt het potje daar
wel voor gebruikt? Leeft het Lief & Leedpotje
ook in de straat of is het een project van een
enthousiaste enkeling?

Uren aan telefoongesprekken

J

e straatje op orde houden is
‘hot’ in Rotterdam. Het aantal
schoonmaakbendes groeide het
afgelopen coronajaar tot een recordaantal
van 450 straten. Jong, oud, klein en groot…
iedereen gaat met een bezem en vuilniszak
de rommel in zijn of haar straatje te lijf. En
dat is ook heel gezellig!
‘Lekker bezig!’ Een fietsster suist
voorbij en steekt haar duim op naar
het groepje bewoners dat gewapend
met vuilniszakken, vuilknijpers en
bezems over de Mathenesserdijk trekt.
‘Leuk hè, zo’n compliment,’ lacht bewoonster
Suzanne Hoenderboom. ‘We worden regelmatig
aangesproken als we bezig zijn. Ook door
andere Rotterdammers die ook een
schoonmaakbende hebben in hun
straat. Dat geeft een fijn gevoel.’

Thuiswerken
De schoonmaakbende dus. Het
staat voor een groep bewoners die in
de eigen straat regelmatig met elkaar
het zwerfvuil opruimt. Rotterdam telt
er inmiddels ruim 450. Van Opzoomer
Mee krijgen ze een schoonmaakpakket
en budget om het schoonmaken met koffie,

Wie de samenvatting van al die uren aan
telefoongesprekken terugleest (vanaf pagina
7 in dit magazine) kan maar één conclusie
trekken: Rotterdammers weten behoorlijk goed
waar het Lief & Leedpotje voor bedoeld is,
betrekken liefst de hele straat erbij en merken
ook dat het potje allerlei positieve effecten
heeft. Buren groeien meer naar elkaar toe en
staan eerder voor elkaar klaar voor alledaagse
(en soms ook niet-alledaagse) burenhulp.

limonade of een taartje gezellig te houden. En net als ruim
honderd andere straten is de Mathenesserdijk vorig jaar gestart
tijdens de lockdown. ‘Eigenlijk stoorde ik me al langer aan het
zwerfvuil in onze straat,’ vertelt Suzanne. ‘Nu ik veel thuiswerk
maak ik veel vaker een praatje met mijn buren. Al snel bleek
dat iedereen zich aan al die troep stoorde. In een mum van tijd
hadden we een leuke groep van 15 buren bijeen.’

Openhartig

Picknicktafels
‘Heeft iemand nog een zak?’ klinkt het vanuit het plantsoen.
Met een vuilknijper worden blikjes en een plastic bal uit
de struiken gevist. Verderop babbelen twee buren over de
aanschaf van een extra picknicktafel voor de straat. ‘Eigenlijk
is het best gezellig om te doen. Tijdens het schoonmaken
praten we over van alles. Hoe we de straat nog leuker kunnen
maken bijvoorbeeld. Afgelopen weekend hebben we twee
boomspiegels vergroot en leuke zitjes gemaakt.’

LIEVE OPZOOMERSTRAAT
De Opzoomerstraat, de straat waar het Opzoomeren is ontstaan, hield in
mei haar jaarlijkse plantjesdag (zie omslagfoto). Ook werd aangebeld bij
buurman Koos Hooijmaijers. Hij nam samen met zijn zoon Chris eind jaren
tachtig het initiatief tot het opknappen en vriendelijker maken van de
straat. Het begin van het Opzoomeren!

Bon appetit
Na de Mathenesserdijk neemt de groep ook de naastgelegen
Spangesekade onderhanden. Een geliefde plek om in de auto
even een vette hap weg te werken. De restanten eindigen vaak
op de kade waar de bewoners van de Mathenesserdijk op uit
kijken. Suzanne: ‘Soms gaan we expres rond etenstijd daar
met prikkers en afvalzakken rondlopen. Dan maken we even
een vriendelijk praatje: Smaakt het? Mooie plek hè? Wij wonen
hier. Neemt u wel uw afval mee?’ Overal hangen zelfgemaakte
posters om daar nog eens op te wijzen. Volgens Suzanne is het
de laatste tijd al een stuk schoner geworden. ‘Het is natuurlijk
afwachten hoe het in de zomer gaat. Maar wij geven in ieder
geval niet op!’

Opzoomerspelen & Allemaal Ijs
Langzaam maar zeker wordt het weer meer mogelijk om als
buren iets in je straat te organiseren. In de zomermaanden
kunnen kinderen naar hartelust plezier maken tijdens de
Opzoomerspelen en worden Lief & Leedstraten met veel ouderen
getrakteerd op ijs en een keuzemenu aan leuke vervolgacties.
Zodra Opzoomer Mee weer 'gewone'
straatactiviteiten ondersteunt, zal heel
Rotterdam dat uiteraard horen!

Tot zover de samenvatting. Maar de
meerwaarde van Lief & Leedpotjes dringt pas
echt tot je door als je de dagboekjes van Ger en
Jamaa leest. Allebei zijn ze gangmaker in een
straat met een Lief & Leedpotje. Openhartig
beschrijven ze van dag tot dag hoe belangrijk
en fijn het is om goede buren te hebben, om
elkaar aandacht te geven en om soms een
stapje extra te zetten voor elkaar. Bijvoorbeeld
voor die 85-jarige buurvrouw die voor haar
vaccinatie-afspraak helemaal aan de andere
kant van de stad moet zijn. Dan is het fijn als de
buurman je even brengt met de auto (nadat hij
je er vooraf op heeft gewezen dat je afspraak
vandaag is en echt niet morgen).
Het aantal Lief & Leedpotjes is onder
invloed van de coronacrisis trouwens ook
doorgegroeid tot circa 900 Rotterdamse
straten. Het volgende belrondje zal dus iets
meer tijd in beslag nemen.
'Opzoomer', het magazine dat meer
vertelt over het Opzoomeren.
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Smoorverliefd op je gr oene straat

S

teeds meer Rotterdammers zijn
verliefd op hun straat. Bij de
Dorpsweg komt het door het samen
aanleggen van geveltuinen en het
ophangen van plantenbakjes. Bij de
Backershagen door het enthousiasme
van kinderen om een moestuin te
beginnen. En op de Laan op Zuid ging
het Opzoomerhart sneller kloppen
tijdens het verwijderen van stenen uit
voortuinen en het plaatsen van mooie
bloempotten. Want met je buren groen
aanleggen en onderhouden is niet alleen
goed voor het klimaat, het maakt ook je
straat gezelliger en aantrekkelijker. En
Rotterdammers zijn nog lang niet klaar
met vergroenen… dit is pas het begin!

nieuwe inspiratie.
Een groeiend clubje kinderen kweekt nu eigen
groenten zoals spinazie en komkommers in zijn
achtertuin. ‘Ze beleven daar zo ontzettend veel
lol aan’. Want hoewel Cimtay de aanvrager is, zijn
de kinderen eigenlijk de echte gangmakers. ‘Ze
zijn met een bolderkar vol plantenzaadjes langs
de deuren geweest om hun initiatief bekend
te maken in de straat.’ Ali grinnikt: ‘Veel buren
dachten dat de kinderen lootjes kwamen
verkopen voor school of de sportclub.
‘Nee,’ zeiden de kinderen in koor, ‘we
komen dit keer als buren wat brengen.’

Kleine tuinkas voor de kinderen

Aan de Backershagen zijn kinderen een groentetuin gestart

Een beetje verliefd
Tevreden loopt Mariska Stroosma langs de kersverse
geveltuinen aan de Dorpsweg. Ze liggen er keurig bij onder
de stralende zon. Een bewoner komt voorbij, groet en maakt
een compliment
over het mooie
groen. ‘Had
de straat echt
nodig’, klinkt het.
‘Heerlijk toch?’,
lacht Mariska. ‘Ik
hoef mijn straat
niet meer uit. Ik
heb hier alles wat
ik nodig heb. Een
groene straat,
fijne buren en
gezelligheid. Een
beetje verliefd, ja.’
Laan Op Zuid
Mariska groeide
op in Vreewijk.
Ze ging bij haar vriend wonen in de Hoekse Waard, maar
vond het daar ‘helemaal niks’. ‘Gelukkig wonen we nu weer in
Rotterdam.’ De buurt rond de Dorpsweg kende ze al. ‘Ik wist
dat dat bewoners daar altijd bezig zijn met groen, opknappen
en straatfeestjes. Dus toen we alle verhuisdozen hadden
uitgepakt dacht ik: kom maar op. Wanneer gaat mijn straat iets
doen? Maar er gebeurde helemaal niets,’ lacht ze. ‘Toen ben ik
zelf maar begonnen.’

Poolse arbeidsmigranten
Haar aanpak als kersverse gangmaker is simpel maar effectief.
‘We hebben voor onze groenactie met een paar buren
gewoon een dag geprikt en vervolgens
aarde, plantjes en gereedschap op de
stoep klaargezet. Vooraf overal flyeren
of uitnodigen heeft niet veel zin hier.
Veel bewoners, met name Poolse
arbeidsmigranten, verstaan geen
Nederlands of Engels. Door gewoon
aan de slag te gaan, komen ze kijken
en snappen ze wat de bedoeling is.
Als je dan een plantenbak geeft en
daarbij ‘cadeautje’ zegt, wordt dat
met enthousiasme aangenomen en
opgehangen. Dan heb je toch maar mooi
het contact gelegd. Iedereen is blij dat
er in deze drukke straat wat gebeurt om
het met elkaar gezellig te maken. Plannen
genoeg: nog meer geveltuinen, vogelhuisjes schilderen en
ophangen met de kinderen en een straatbarbecue.’

Nieuwe inspiratie
Ook de Backershagen kijkt vol vertrouwen naar de toekomst.
‘We gaan er hier een echte Opzoomerstraat van maken,’ vertelt
bewoner en gangmaker Ali Cimtay van de Backershagen. Ook
hij is pas begonnen met Opzoomeren. Vooraf moet hij wel iets
bekennen. ‘Ik had helemaal niets met groen. Geen tijd voor
en geen verstand van.’ De kinderen in de straat brachten hem

En er zijn nog genoeg plannen. ‘We
gaan nu met wat buren ook tegels uit
de voortuinen halen en vervangen door
groen. En we denken aan een
kleine tuinkas voor de kinderen
op het binnenterrein, met een
kalender erbij wanneer wat
gezaaid of geoogst moet worden. En misschien daktuinen
op de platte daken aan de achterzijde van de woningen...
Eerst maar eens die tegels uit onze tuinen’, lacht Ali. ‘Ik ga
die buurman die altijd met zijn tuin bezig is eens om advies
vragen.’

Kunnen we
hier iets mee?
Nog geen half
jaar nadat de
bewoners van
de Laan op Zuid
de sleutel van
hun huis kregen,
waren ze al aan
het Opzoomeren
Backershagen
geslagen.
Met vereende
krachten gingen tegels uit de voortuinen en werden naast de
voordeuren fraaie bloempotten geplaatst.
‘Alle bewoners zijn hier voor meer groen,’ vertelt Christien
van de Sande. ‘Dus toen ik in de krant las dat je daarvoor
een bijdrage kon aanvragen, heb ik het gelijk in de straatapp
gegooid: kunnen we hier iets mee? “Goed,” zei een buurman
die oud-hovenier is. “Maar dan moeten we het wel in het
voorjaar doen. Ik maak wel een plannetje met geschikte
planten: vaste planten zodat het altijd groen is en eenjarige
planten voor de mooie kleuren.” Daar kon iedereen dan zelf
een selectie van maken.’
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Ruim 900 groenacties in de stad
Elke Rotterdamse straat kon de afgelopen maanden
een budget aanvragen voor het onderhouden van
groen en het aanleggen van nieuw groen. Uiteraard
samen met je buren. Ruim 900 aanvragen werden
toegekend. 550 aanvragen betroffen onderhoud van
bestaand groen in de straat. 350 vragen gingen over
nieuw groen, zoals het aanleggen van geveltuinen
en het verwijderen van tegels uit privé tuinen. De
groenactie werd georganiseerd in samenwerking met
Rotterdam gaat voor
groen en Rotterdams
Weerwoord.

Zelfbeheer en
picknicktafel
Handen uit de
mouwen dus. Maar
in een ochtend was
de klus eigenlijk
al geklaard.
‘Toen hebben we
maar gelijk een
braakliggend
stukje grond
vol onkruid
omgeschoffeld en
daar bloemzaden
gestrooid.
Toevallig kwam er
Laan Op Zuid
iemand langs van
de gemeente. Die zei
dat je zo’n stuk grond ook zelf kan
beheren. Leuk toch? Dan zetten
we er straks misschien een
picknicktafel neer.’
En ook hier gaan de groene
dromen verder. ‘Wie weet
gaan we ook nog groene
daken aanleggen, of
boomspiegels aanleggen.
Want de Laan op Zuid
kan natuurlijk nog
veel groener. Het
is mooi, en goed
voor bloemetjes en
bijtjes. En ja, ik ben echt
verliefd geworden
op mijn straat en op
Rotterdam.’
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Ger van Stigt Thans & Jamaa Chibeb

Dagboekjes
Lief & Leedstraten

G

er van Stigt Thans en Jamaa Chiheb
zijn twee Rotterdammers die actief
zijn in een Lief & Leedstraat. De een
in Lombardijen, de ander op Katendrecht. Ze
hielden gedurende een maand een dagboekje
bij van wat zij meemaken en zoal doen in hun
straat. Twee voorbeelden van de honderden
Lief & Leedstraten die Rotterdam rijk is.

Ger van Stigt Thans woont aan de Tibullushof in de
Westertoren in Lombardijen. Hij woont er drie jaar en sinds
vorig jaar jaar is hij gangmaker en beheert hij samen met
Ben Monshouwer het Lief & Leedpotje voor de flat.

Ger 29 maart - Trek gauw je schoenen aan
‘Vandaag zou ik met een buurvrouw van 85 jaar meegaan om
haar tweede vaccinatie te halen bij het vliegveld. Sta ik bij haar
voor de deur, denkt ze dat het zondag is. Ik zeg ‘Nee joh, het
is maandag. Trek maar gauw je schoenen aan. “Ach jongen”,
zegt ze dan, “ik word toch zo vergeetachtig”. Weet je, door het
vele alleen thuis zijn, gaan oude mensen sneller achteruit.’
Jamaa Chiheb (links op de foto) woont in de
Rechthuisstraat op Katendrecht. Ze Opzoomert vijf jaar
en beheert sinds drie jaar het Lief & Leedpotje.

Jamaa 6 april - Kartrekker
‘Dat was nou superleuk. Er stond donderdag opeens een
nieuwe buurvrouw voor de deur. Ze ging bij iedereen langs
om een plantje aan te bieden. Echt heel aardig. Dan voel je
meteen: dat zijn goeie nieuwe buren. En ze wist niet eens
dat we een Lief & Leedpotje hebben in de straat.

Zo lang ik me kan herinneren woon ik op Katendrecht. Op mijn
derde ben ik uit Marokko naar Nederland gekomen, mijn vader
woonde al hier. Nu is mijn thuis dus de Rechthuisstraat, een knus
warm straatje. Vroeger wilde niemand dood gevonden worden
op Katendrecht. Nu is het hier hartstikke hip. In onze straat
wonen veel jonge gezinnen maar ook een aantal wat oudere
bewoners. Weet je, ik ben een echte kartrekker. Ik heb meestal
een idee, neem het initiatief en anderen haken aan. We hebben
het als buren altijd gezellig met elkaar tijdens een straatactiviteit.
Een klein stukje verderop woont een buurman van 90 jaar.
Hij moest voor zijn vaccinatie naar de Van Nellefabriek aan
de andere kant van de stad. Voor zo’n oude man een hele
onderneming. Dan bied ik vervoer aan. “Ach wat fijn, wat vind
ik dat nu vriendelijk van u.” Als ik dan zie dat hij zo opgelucht is,
zo blij, dan word ik gelukkig. Gelukkiger kan je me eigenlijk niet
maken.’

Ger 5 april - Of ik elke dag even langskom
‘Ik heb net de krant uit de brievenbus gehaald voor een buurvrouw
van 92 jaar. Ze voelt zich duizelig als ze loopt en durft de deur
eigenlijk niet uit. Met mijn 65 jaar voelde ik me nog erg jong toen
ik hier drie jaar geleden in dit complex neerstreek. Er wonen hier
veel echte ouderen. De recreatieruimte waar activiteiten worden
georganiseerd, trok me dan ook niet zo. Tot ik op een avond een
groep buren in de tram tegen kwam. Ze waren vrolijk, bijna
uitgelaten, net uit eten geweest en we raakten aan de praat.
Daarna rolde ik er eigenlijk in. We zijn zorgzaam hier en letten
op elkaar. Ik niet alleen hoor. Mijn kwaliteit is vooral dat ik zo
gemakkelijk contact leg met mensen.
Op dit moment ga ik elke vrijdag bij alle buren langs. Even
kijken hoe het gaat. Corona hakt er zo in. Ik maak een

praatje, neem even de tijd. Sommigen vragen of ik niet elke dag even
langs kan komen. Veel ouderen raken een beetje in de war van het
vele alleen zijn. Ze worden vergeetachtig en, heel opvallend, ze gaan
de oorlog herbeleven omdat ze die tijd ook als angstig en onzeker
hebben ervaren. Een enkeling is al een jaar lang niet buiten geweest.
Het is fijn om te kunnen helpen, zoals laatst met het uitleggen van de
stemformulieren tijdens de Tweede Kamerverkiezing.
Soms krijg ik kaarten van mensen of een doosje kersen, als bedankje.
Die bedankjes heb ik helemaal niet nodig, maar het is lief bedoeld.
Ik wil wel even zeggen dat we met een actief groepje zijn hoor. Ik doe
dit echt samen met Bep, Riet, Pia en Ben. We proberen goede buren
te zijn.’
lees verder op pagina 8

HONDERDEN LIEF & LEEDSTRATEN
GEÏNTERVIEWD
In 2020 interviewde Opzoomer Mee 524 van
de
629 Opzoomerstraten met een Lief & Leedpotje, ook wel
Lief & Leedstraten genoemd. In zo’n Lief & Leedpotje stort
Opzoomer Mee jaarlijks 150 euro. Dit geld kan gebruikt
worden voor kleine attenties. Bijvoorbeeld een kaart voor
een zieke, een bloemetje voor iemand die in de staat
komt wonen of iets lekkers voor een buurjongen die
geslaagd is. Het potje moet leiden tot meer bekendheid
en betrokkenheid bij elkaar en meer burenhulp.
Terzijde: het aantal Lief & Leedpotjes in Rotterdam is
onder invloed van de coronacrisis doorgegroeid tot circa
900 straten.
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‘Jij kan nog met
een lantaarnpaal
praten, zeggen ze
weleens’

GROS GEBRUIKT
LIEF & LEEDPOTJE
ZOALS BEDOELD
In 33 straten (6%) van de 524
geïnterviewde straten bleek men gestopt
te zijn. Het potje was geen succes of men
moest om persoonlijke redenen stoppen.
In 491 straten (94%) werd wel werk
gemaakt van het potje. 456 van de 491
straten gebruikten het potje waarvoor het
bedoeld is: individuele attenties aan buren
die aandacht nodig hebben of verdienen.
De overige 38 straten gebruikten het
potje voor andere doeleinden zoals
een straatfeest of andere activiteit.
Omdat Opzoomer Mee hiervoor andere
mogelijkheden biedt, werd met deze
straten het doel en de spelregels van het
potje nogmaals doorgesproken.

Ger van Stigt Thans, Tibullushof

BEKENDHEID LIEF & LEEDPOTJE

'Buren helpen... gelukkiger kan
je me niet maken’
Jamaa Chibeb, Rechthuisstraat

In twee derde van de 491 straten was
het Lief & Leedpotje goed bekend
en ontvingen de gangmakers tips
van uiteenlopende bewoners. Dat
gebeurde op allerlei manieren: van
tijdens toevallige ontmoetingen
op straat tot door meldingen via de
WhatsApp-groep van de straat. In een derde
van de straten kon de bekendheid beter. Opzoomer
Mee heeft de gangmakers van flyers en tips voorzien
om dat voor elkaar te krijgen.

vervolg van pagina 7

Jamaa 13 april - Hulp
‘Verdriet hoort natuurlijk bij het leven. Een buurman van een jaar
of zestig had plotseling een hersenbloeding gekregen. Vanuit
het Lief & Leedpotje hebben we een kaart verzorgd maar ook
hulp aangeboden aan de familie. Of ze daar dan gebruik van
maken of niet, je wilt ze het gevoel geven dat ze er niet alleen
voor staan. Dat doen we ook bij vrolijke gebeurtenissen hoor. We
vieren graag mee.’

In de zomer ging de recreatieruimte open volgens de richtlijnen van
het RIVM. Bep organiseerde stoelgym, anderen deden de catering
en hielpen met ontsmetten. Piet heeft, met hulp van anderen, vier
maanden eens in de twee weken voor zo’n dertig bewoners gekookt.
In december, toen corona weer terugkwam, kon dat natuurlijk niet
meer. Wij hadden wel weer lichtjes opgehangen en een kerstpakketje
gemaakt voor de bewoners.

Ger 12 april – Een band met je buren

Je krijgt echt een band met de buren. Mijn motivatie is vooral om
contact te hebben met mensen. Het zit gewoon in mijn aard. Een
echte Rotterdammer hè. “Jij kan nog met een lantaarnpaal praten”,
zeggen ze weleens tegen mij. Ze hebben nog gelijk ook. “Oh, wat
lekker, ben je pannenkoeken aan het bakken?” vraag ik dan. Dan kan
ik natuurlijk meteen aanschuiven. Wat je hoort of ziet is overigens
niet altijd prettig. Daar moet je wel mee om kunnen gaan.’

‘Wat zitten we nu al lang met die coronacrisis. Vorig jaar januari
hadden we nog zoveel plannen. Voor Koningsdag, voor het
Songfestival, de Olympische Spelen, het Europees Kampioenschap
voetbal. We kunnen hier met elkaar zoveel plezier hebben. Maar we
weten wat er toen gebeurde. In februari ging de recreatieruimte op
slot... weg programma. We hebben een ‘hart onder de riem-pakje’
rondgebracht.

Jamaa 16 april – Een lekkere werkdag maken

Gelukkig helpen we elkaar. Na schooltijd vangen we elkaars
kinderen wel op. Dan kan je als ouders eens een lekkere lange
werkdag maken. Die nieuwe buurvrouw wilde toegevoegd
worden aan onze WhatsApp-groep van de straat. Zo’n praatje,
dat vind ik dan weer zo’n oppepper. Dan zweef ik zo’n beetje
naar huis.’
‘Wat het Lief & Leedpotje betreft is er nog wel werk aan de
winkel. In het weekend zag ik aan de overkant van de straat
zo’n bord met een versierde 50 erop en wat familieleden op
de koffie. Met jassen aan zaten ze in de tuin. Op anderhalve
meter hoor. Als ik dat had geweten, had ik natuurlijk met een
bloemetje uit het Lief & Leedpotje voor de deur gestaan.’

‘Had zomaar een praatje op straat met een buurvrouw die hier
nog niet zo lang woont. Ach, je weet wel, over het geijkte. Corona

Ger 29 april – Die angst moet slijten

BEHEER LIEF & LEEDPOTJE

Aan de Tibullushof zijn nog meer buren betrokken bij Lief & Leed.

heeft zo’n grote impact op ons leven. Al wonen hier dan
vooral jonge gezinnen, dat is thuis soms lastig hoor. Kinderen
om je heen terwijl je moet werken, onzekerheid over de
toekomst.

De Lief & Leedpotjes worden beheerd door
actieve bewoners in de straat, in Opzoomerjargon
gangmakers geheten. In 53% van de straten deed
één gangmaker dat. Bij doorvragen bleek echter dat
bijna iedereen hulp kreeg van andere bewoners.
In 2% van de straten stond de gangmaker er echt
alleen voor. In 47% van de straten waren twee tot
vier (en soms zelfs meer) gangmakers actief.

‘Ik heb net weer even post opgehaald voor die mevrouw die
steeds zo duizelig is. Afgelopen vrijdag ben ik langsgegaan bij de
bewoners met een lijst, om te vragen wie wanneer weer naar de
recreatiezaal wil komen. Er mogen nu twaalf bewoners komen op
anderhalve meter afstand. Nou,
de meeste bewoners zijn dan zo
blij. We houden netjes bij wie er
is. Toch zijn er ook nog mensen
die niet durven, ook al zijn ze
gevaccineerd. Die angst van het
afgelopen jaar moet echt slijten.
Morgen word ik zelf gevaccineerd.
Daar ben ik toch zo blij mee.’

Ger van Stigt Thans

EFFECTEN LIEF & LEEDPOTJE
De effecten van het Lief & Leedpotje variëren. Het
onderling contact en de betrokkenheid is verbeterd, 39%
van de 491 straten (zo’n 200 straten) sprak zelfs van een
aanmerkelijke verbetering. 54% (zo’n 265 straten) gaf aan
dat het makkelijker is geworden om burenhulp te vragen
of aan te bieden. 4% (22 straten) merkte bovendien op
dat het potje erg goed werkt bij het verwelkomen van
nieuwe bewoners in de straat.
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Eric Devoghele

Eumirel Stjeward

Ronald de Koning

Welzijnswerk en Lief & Leedstraten

I

Gewoon aanwezig zijn in de straat

n Lief & Leedstraten geven bewoners
elkaar aandacht en helpen ze
elkaar. Eric Devoghele, buurtcoach
bij WMO Radar in Delfshaven, Ronald de
Koning, sociaal makelaar bij Buurtwerk
Alexander en Eumirel Stjeward van SOL
Rotterdam Noord roemen de eenvoud
van het concept: meer onderlinge
betrokkenheid en burenhulp in de straat
die aangejaagd wordt door een Lief
& Leedpotje van 150 euro. Het potje
wordt beheerd door actieve bewoners,
zogeheten gangmakers. Er worden kleine
attenties uit betaald voor kwetsbare
bewoners of voor bewoners die iets leuks of
verdrietigs hebben meegemaakt. De drie
welzijnswerkers ontvingen de dagboekjes
van Ger en Jamaa (zie pagina’s 6 t/m 9). Ze
vertellen over hun ervaringen met Lief &
Leedstraten.

Toen werd de deur meteen geopend
Voor Eric Devoghele bieden Lief & Leedstraten regelmatig
uitkomst. ‘In Rotterdam worden 75-plussers elk jaar bezocht
om te kijken hoe het met ze gaat. In Delfshaven doet WMO
Radar deze bezoeken. Het komt regelmatig voor dat ouderen
niet reageren of de deur niet
opendoen. Na een tweede
poging gaan we ons zorgen
maken. Met gangmakers uit
Lief & Leedstraten proberen
we dan, als ze dat willen,
alsnog met deze 75-plussers
in contact te komen. Dat
werkt. Laatst stonden we
Aanbellen... het helpt als er een vertrouwd
voor een buitendeur met
gezicht voor de deur staat.
veel glas. Toen de bewoner
mij zag staan, maakte hij geen
aanstalten open te doen. Maar toen de vertrouwde gangmaker
uit zijn straat in beeld kwam en naar hem zwaaide… ja, toen
werd de deur meteen geopend’.

Soep op de stoep
Ronald de Koning vult aan: ‘In Prins Alexander is Buurtwerk
het uitbetaaladres voor Opzoomer Mee. Bewoners verzilveren
hun activiteitenbudget voor hun straat bij ons. Dat brengt ons
sowieso al in contact met de gangmakers. Op een natuurlijke
manier ontstaat er zo samenwerking. We hebben de afgelopen
tijd veel straten bezocht met Soep op de Stoep. We bellen dan
bij iedereen aan in de straat om te kijken hoe het gaat. Als zo’n
gesprekje aan de deur er aanleiding voor geeft, overleggen
we met de gangmakers van Lief & Leedstraten. Dan bespreken
we dat een bewoner bijvoorbeeld behoefte heeft aan eens
wat extra aandacht, en of er iets vanuit de straat geregeld kan
worden. Laatst was er trouwens een gangmaker die zelf in de
lappenmand zat… die had nog niks gehoord van zijn buren.
Dat vind ik wel sneu’.

'Ontzettend mooi dat veel
Rotterdammers hun buren hebben
geholpen in het coronajaar.’
Niet overvragen, wel waarderen
‘De dagboekjes van Jamaa en Ger waren mooi om te lezen,’
zegt Eric. ‘Wat betekenen ze ontzettend veel voor hun straat.
We moeten wel oppassen dat ze niet overvraagd worden en
zorgen dat ze zich gewaardeerd voelen. En we moeten oog
hebben voor wat ze nodig
hebben om actief te blijven.
Soms is dat gewoon een
luisterend oor.’

Studenten in het ouderencomplex
Ook Ronald vindt dat de
dagboekjes van Jamaa en
Ger goed laten zien wat
buren voor elkaar kunnen
betekenen. Hij ziet dat
veel bewoners bereid zijn
Lief zijn voor de buren... gaan bewoners er
om elkaar te helpen: ‘In
na corona mee door?
de ouderencomplexen die
we bezocht hebben, wonen
soms ook studenten. Op prikborden in de hal hangen dan
lijstjes met klussen: een lamp vervangen, een mobiele telefoon
of computer nakijken. Ouderen kunnen voor die klussen
een beroep doen op de studenten.’ Eumirel vult aan: ‘Het is
ontzettend mooi dat veel Rotterdammers in het afgelopen
coronajaar hun buren hebben geholpen. Ik zie dat overal. Het
is wel spannend of dat gaat beklijven. Gaan bewoners er na
corona mee door?’

Ogen en oren
Voor Ronald ligt
samenwerking tussen de
welzijnsaanbieder en Lief &
Leedstraten voor de hand.
‘Sterker nog, we doen het dus
al! Die Lief & Leedstraten zijn
voor ons de ogen en oren
Wat lekkers brengen bij de buren in
van de wijk. Dat komt door
coronatijd.
het uitbetaalpunt en andere
contactmomenten. We kennen
daardoor veel gangmakers en zij kennen ons. Signalen over
bijvoorbeeld eenzaamheid komen zo snel bij ons binnen en wij
kunnen dan snel in actie komen.’

Over en weer
Eric: ‘Die Lief & Leedstraten helpen ons om nog fijnmaziger te
werken. Je kunt heel dicht bij mensen signalen opvangen en ze
helpen.’ Hij hoopt dat er snel weer uitwisselingsbijeenkomsten
tussen Lief & Leedstraten plaats kunnen vinden. Daar hoort
hij veel, daar kunnen gelijk plannen gesmeed worden en
afspraken gemaakt worden over zijn bijdrage. Eumirel stelt
dat het ook andersom werkt: het welzijnswerk kan op haar
beurt ook straten helpen. ‘In iedere straat zijn in potentie
gangmakers aanwezig. Veel straten zitten te springen om
meer gangmakers of willen graag ook gangmakers hebben
van een andere cultuur of leefstijl. Wij kunnen helpen om deze
bewoners te ontdekken. Meer gangmakers is voor haar een
belangrijk punt: ‘Je moet natuurlijk geen straatburgemeesters
krijgen of een eenzijdig samengestelde groep… dat komt de
straat niet ten goede.’
Over één ding zijn Eric, Ronald en Eumirel het eens:
samenwerken met Lief & Leedstraten werkt het best als je
veel aanwezig bent in de straat. Aanbellen voor een praatje…
kortom, gewoon door er te zijn!
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Hoe los jij
dat op in je
straat?

“I

edere zomer organiseren we een
spelletjesdag. Op zo’n dag zie je
iedereen genieten. Op de gezelligheid
komen ook buurtkinderen af. Die laten we tot
nu toe altijd meedoen. Maar soms is het zo
druk dat we helpende handen te kort komen.
Dus is het misschien beter om alleen voor de
kinderen uit de straat iets te doen? Hoe doen
andere straten dat eigenlijk?”

Gangmakers
uit Opzoomerstraten geven
elkaar tips,
advies en raad
om allerlei
voorkomende
kwesties in
de straat op te
lossen of aan te
pakken.

'Bij ons komen ongeveer dertig kinderen bij de activiteiten. Ook
kinderen uit de buurt. Ik vind dat prima, want het is voor alle kinderen
belangrijk buiten te spelen. Tijdens corona kwamen er nog meer
kinderen dan anders. Ook omdat ze weinig te doen hadden. Soms
is dat wel wat druk ja, maar ik vind dat je ze dan niet weg kunt
sturen. Dat is ook niet leuk voor de kinderen uit onze straat zelf.'
Indrapoerastraat
'Bij ons is het eigenlijk geen probleem. Er komt wel eens een vriendje
of vriendinnetje meedoen, maar dat is juist gezellig en vaak komen de
ouders ook een praatje maken of bieden aan te helpen. We hebben
ook weleens een sportdag gehouden. Toen kwamen er wel veel
kinderen die niet in onze straat wonen. Dan is het juist wel fijn als je
een paar verschillende teams kunt maken.' Adrianalaan
'Wij hebben een heel lange straat, met veel kinderen. Met zo’n lange
straat lijkt het al snel een buurtactiviteit. We hebben pas opgeruimd,
met knijpers en vegers. Ik begin dan, en dan komen er vanzelf
kinderen bij. Hoe meer, hoe beter, wat mij betreft. Want hoe schoner
de straat dan wordt. En ze komen gewoon aanlopen, je kunt dan niet
gaan controleren wie waar woont.' Hondsdijkstraat

Adrianalaan

Indrapoerastraat
Hondsdijkstraat

Wat is jouw Opzoomervraag?
Heb jij een vraag over het Opzoomeren die je graag aan andere
straten wilt voorleggen? Stuur je vraag naar: info@opzoomermee.nl.
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