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Deze steden en dorpen
doen al mee

Steeds meer steden en dorpen doen mee

Rotterdam		
Amsterdam Noord
Amsterdam Centrum
Amsterdam West
Haarlem			
Aalsmeer
Amstelveen
Oegstgeest
Zuidplas			
Leidschendam- Voorburg
Den Haag 		
Zoetermeer		
Utrecht 			
Maastricht
Weststellingwerf

Groningen
Rijswijk
Schiedam		
Barendrecht
Capelle a/d IJssel
Oss
Alblasserdam		
Dordrecht		
Ridderkerk
Lelystad
Vlaardingen
Neder- Betuwe
Gouda		
Noordwijk

In 2013 werd bij de Stichting Opzoomer Mee in Rotterdam het idee voor Lief en Leedstraten geboren.
Buren die elkaar wat extra aandacht geven omdat
er bijvoorbeeld iemand ziek is, iemand veel alleen
is of moeilijk de deur uit kan. Een bezoekje met
een bloemetje of iets lekkers kan opeens wat licht
brengen. Soms leidt zo’ n bezoekje tot burenhulp
en soms ontstaan gezamenlijke activiteiten. Met
wat aansporing, nudges, een Lief en Leedpotje en
aandacht komen veel straten in beweging.
Een groeiend landelijk netwerk
Er sluiten steeds meer steden en dorpen aan. We
kunnen wel spreken van een beweging. Inmiddels
zijn er zo’n 1500 Lief en Leedstraten in 29 steden.
Een actief stedennetwerk is ontstaan, met een
appgroep en met workshops waarin ervaringen en
kennis worden uitgewisseld. Een landelijke website
is in de maak. Het mooie is dat Lief en Leed in elke
stad en in elke straat uiteindelijk een eigen gezicht
krijgt. Tijdens de Coronapandemie bleken buren
waardevoller dan ooit. Voor een hart onder de riem,
een praatje aan de deur, om elkaars kinderen op te
vangen of een boodschap te doen. Lief en Leedstraten, zo eenvoudig maar zo waardevol.

Rabobank financiert tien extra Lief en Leedstraten in Haarlem

Samen leren van elkaar
Nu er zoveel steden en dorpen meedoen wordt de schatkist met kennis en ervaringen steeds voller. Tijdens workshops leren we van al die
ervaringen en inspireren we elkaar. Er waren al levendige workshops
over Gangmakers en het programmeren van uitwisselingsbijeenkomsten, over het evalueren van een pilot en over het gebruik van social
media.

De volgende workshop gaat over de pingels
Het begroten en financieren van Lief en Leedstraten
-

Uitwisselen van ervaringen met begroten
Tips
Financiële kwesties
Het ‘rekenblad’ van Opzoomer Mee

Dinsdag 15 juni van 15.30 tot 17.00 uur
door Johan Janssens
Meedoen? Geef je snel op met een mailtje naar
ireen.vanderlem@opzoomermee.nl

Uit de straat
Eliano en Thiago
uit De Heeg
Maastricht
krijgen
een carnavalsverrassing

Voeten vegen
Alblasserdam
‘In de Polderstraat weten we wel wat we moeten doen met nieuwe bewoners in de straat. Ze worden welkom geheten en krijgen
daarbij een mooie deurmat om alvast buiten je voeten te kunnen
vegen. Het staat leuk en is lief. Een keer zat bij de mat een uitnodiging voor een feest van een paar weken later. Toen wisten de
nieuwe buurtjes gelijk hoe gezellig het bij ons in de Polderstraat
is.’ Alblasserdam - Polderstraat
				
Tegen een lantaarnpaal kletsen
Rotterdam
Mijn motivatie? Ach, het zit gewoon in mijn aard. Een echte
Rotterdammer hè. Jij kan nog tegen 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 zo aanschuiven. En ik help graag. Vandaag zou ik met een
mevrouw van 85 meegaan om haar 2e prik 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”.’ Rotterdam Tibullushof
Mensen samenbrengen
Maastricht
‘Ik heb veel voorbij zien komen.
Geboorte, sterfte, ziekte
maar ook nieuwe bewoners.
Buren zijn dankbaar met wat
aandacht en een bloemetje.
Dat is fijn en we leren elkaar
hierdoor kennen. Via de
lief en leed app houden we
elkaar op de hoogte. Lief en
leed brengt mensen samen
en dat hebben we allemaal nodig. ‘
Maastricht – de Heeg

Lief en leedambassadeur
Barendrecht
‘Ik ben gangmaker geworden omdat ik eigenlijk nogal een
bemoeial ben, om het maar even grof te zeggen. Ik vind het
ontzettend leuk om iets voor een ander te doen. Ik ken iedereen in de straat dus ik heb het persoonlijk verteld. Binnenkort
gaat ik verhuizen. Tuurlijk ga ik daar verder als gangmaker,
voor deze straat ga ik een nieuwe gangmaker zoeken. Dat
doe ik ook voor andere straten. Ik ben een Lief en Leedambassadeur. Barendrecht

Eerbetoon voor een buur
			
Utrecht
‘Alida, een actieve bewoonster die voor iedereen klaar stond,
is kort geleden overleden. Een groot verlies voor De Nieuwe
Jutter. Haar buurt, haar straat. Het was mooi om te zien
dat de mensen langs de weg stonden, terwijl de rouwstoet
langzaam voorbij ging. Echt een eerbetoon voor een buur.’
Utrecht – de Nieuwe Jutter

Stads- en dorpsberichten
In de Markensestraat in Den Haag werd een
buurman die pas geopereerd was door
gangmakers ‘in het fruit’ gezet.

Bijna honderd
Den Haag
Het eerste bloemetje in de
Johannes Camphuijsstraat is
door één van de gangmakers
uitgedeeld aan een buurvrouw die 99 jaar werd. Sinds
de uitbraak van corona was
deze buur niet meer buiten is
geweest. Ze genoot ervan om door de straat op deze manier
in het zonnetje te worden gezet.
Drie bewoners
Maastricht
Op de speciale facebookpagina Lief en Leedstraten de Heeg
passeren mooie Lief en Leedacties de revue. Zomaar af en toe
ad random drie buren een bos bloemen aanbieden, namens
de straat, is daar één van. Omdat het in deze lastige tijd zo
moeilijk is contact te maken. De ontvangers zijn
altijd verrast en ontroerd.
Dertig 60+ers
Haarlem
De contacten verbeteren in de Professor Kouwerstraat omdat
buren zoveel voor elkaar kunnen betekenen, dat was de motivatie voor de gangmakers om aan de slag te gaan met Lief
en Leed. Het langsbrengen van een plantje en een praatje
bij ruim dertig 60+ers in de straat was de eerste actie van de
gangmakers. Deze actie bood een goede gelegenheid om
kennis te maken en te vertellen over het Lief & Leedpotje.’

Een vliegende start
Barendrecht
Op 12 maart was het zover bij ons, de officiële opening van
de eerste vijf Lief & Leedstraten in Barendrecht. Inmiddels
kan er gesproken worden van een ‘vliegende’ start. Na twee
maanden staat de teller namelijk op al op veertien Lief &
Leedstraten!’
Buur voor Buur
Schiedam
De Buur voor Buurcampagne in Schiedam
heeft veel enthousiasme
losgemaakt. Nog niet zo
lang geleden gestart en
inmiddels zijn er al twintig
Lief en Leedstraten.
De gangmakers krijgen
de Buur voor Buurportemonnee uitgereikt
en een startmap.

Babbeltruc
Rijswijk
Eén van de twee gangmakers in een Lief en Leedflat in
Rijswijk vond een kaart van buren in de brievenbus. ‘Wij
dragen Anne van nummer 60 voor. Zij is bestolen door
iemand met een babbeltruc. Kunnen jullie namens alle
bewoners deze mevrouw een bloemetje geven?’ Het huis
aan huis bekendmaken van het Lief en Leedpotje sorteert
effect.

Zwaaien
Gouda							
Op het Oranjepoldererf in Gouda wordt, nu de straat een Lief
en Leedstraat is, meer gezwaaid naar elkaar. Ook zijn er vaker
praatjes tussen buren. De kerstboom aan het eind van het vorig jaar werd gevuld met versiering en wensen. Opvallend was
dat hieraan ook het deel van de straat meedeed, dat eerder
aangaf hun buren niet te kennen!
Alle 62 Lief en Leedstraten in Gouda zijn prachtig weergegeven op een interactieve digitale kaart.
Online feestjes
Zoetermeer						
Het was natuurlijk een heel bijzonder jaar. 2020. Omdat
uitwisselingen tussen Lief en Leedstraten niet fysiek konden plaatsvinden zijn in Zoetermeer online videofeestjes
gehouden. Op deze manier konden ervaringen en verhalen toch uitgewisseld konden worden tussen gangmakers
uit de hele stad. Het leverde, met alle beperkingen die er
waren, toch mooie verhalen, contacten en inspiratie op.
En… ondanks dat rare jaar zijn er inmiddels al 50 Lief en
Leedstraten in Zoetermeer.

Speed-daten
Dordrecht
De paashaas dook op in de Kotterstraat, in de Cornelis Houtmanstraat kregen bewoners oliebollen en in weer een andere
straat deelde een gangmaakster rozen uit. Begin april kwamen
gangmakers van de acht Lief en Leedstraten in Crabbehof en
Wielwijk voor het eerst bij elkaar. Een kijkje in elkaars keuken
nemen en inspiratie opdoen

Besteed aandacht
aan feestelijke momenten
en geef waar nodig
een steuntje in de rug
samen met je buren

