
Op vrijdag 17 juni vond de tweede landelijke Lief & Leedtop plaats. Als locatie was door het
organiserend comité van de Lief & Leedstraten Den Haag gekozen voor beachclub SOL in
Scheveningen. Vanuit heel het land namen professionals en gangmakers uit de Lief & Leed deel. Het
was een gevarieerd en dynamisch programma. Zo werd het gezelschap welkom geheten door de
zeer betrokken wethouder Karvita Parbhudayal uit Den Haag. Vervolgens waren er inspirerende
pitches van de directeur en een gangmaker uit Den Haag. Ook uit Maastricht was er een leerzaam
verhaal over hun aanpak. In de middag gingen de deelnemers speeddaten. In vijf rondes met voor
iedere ronde een andere vraag werd er kennis en ervaring uitgewisseld. 

De hele dag door was er een infomarkt waar gemeenten hun voorbeeldspullen uit hadden gestald.
Dit gaf een goed beeld van het werk van de andere steden en ook de nodige inspiratie om in je
eigen gemeente weer verder door te ontwikkelen met de aanpak van Lief & Leed. 

De collega’s uit Den Haag willen we hierbij bedanken voor de organisatie! Het was een succesvolle
dag. Elke stad pakt Lief & Leed op haar eigen manier aan, maar we leren ook van elkaar binnen het
netwerk. Het was mooi om te zien dat dit goed lukte tijdens deze dag. 

Toen de rest van het land hoorde over de
mooie resultaten die met de Rotterdamse
Lief & Leedstraten werden geboekt,
kwamen er steeds meer gemeenten bij. De
grondlegger van dit concept heet Johan
Janssens, voormalig directeur van stichting
Opzoomer Mee in Rotterdam. In juni ging hij
met pensioen en het landelijk netwerk nam 17
juni passend afscheid van haar 'founding
father'.

Afscheid Johan Janssens

Save the
date!

Op vrijdag 12 mei 2023 wordt de volgende Lief
& Leedtop georganiseerd door de collega’s in
Maastricht. We hopen jullie daar allemaal te

zien!
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Op 23 juni, in een bomvol theater Zuidplein, is
het dan zover: de verkiezing van de Liefste &
Creatiefste straat van Rotterdam. De Hordijk,
Ons Dorp en de Rechthuisstraat staan in de
finale. Het publiek ziet filmpjes waarin bewoners
uit deze straten vertellen hoe zij lief en leed met
elkaar delen (ook in tijden van corona) en
iedereen daarbij betrekken.  Prachtige
voorbeelden van burenaandacht passeren de
revue. Zoals de digitale bingo die Ons Dorp
startte om tijdens corona het burencontact te
onderhouden. Dagelijks werd er via Facebook
een aantal bingocijfers getrokken. Op de Hordijk
gaan buren sinds corona jaarlijks met een
bolderkar langs de deuren met een aardigheidje
en om iedereen even te zien. Het laatste woord
is uiteindelijk aan het meer dan 350-koppige
publiek. De vingers hangen boven de
stemkastjes. Dan wordt er getoetst en blijkt de
Rechthuisstraat winnaar. Ze winnen een mooie
award en  prijzengeld om te besteden in de
straat.

Verkoeling!
Wat was het warm en wat waren er in
het land veel lieve buren die even bij
ouderen langsgingen met een
verkoelende attentie. Om te vragen of
alles wel goed ging, voor een praatje en
een hart onder de riem.
#Liefenleeddelen.

Liefste & Cratiefste straat

'Wat was het weer gezellig om even een praatje te
maken met de bewoners en wat vonden ze het fijn
dat we met ons "ijscokarretje" langskwamen’. Joop
en Jeanette glunderen nog na terwijl ze hun Lief en
Leedschorten opbergen. ‘Als we na een klein half
uurtje naar het volgende uitdeelpunt vertrokken,
bleven de mensen gezellig nog een poosje met
elkaar doorpraten.  Er zijn tien bakken ijs geschept
in tachtig hoorntjes. Echt heel leuk allemaal en voor
herhaling vatbaar!'

IJscokarretje in Molenlanden



Maastricht

In Maastricht heeft weer een nieuwe wijk zich aangesloten; ook Heugem gaat
starten met Lief & Leedstraten. Enthousiaste gangmakers uit twee straten
meldden zich direct aan. Daarnaast zijn er nieuwe kaartjes gemaakt voor in
het startpakketje waarmee straten aan de slag kunnen. Het beramen van
plannen en enthousiasmeren van gangmakers vindt altijd plaats in de trots
van wijknetwerk de Heeg, huiskamer ‘Heegeneerke’. Een hele delegatie uit
Maastricht reisde in juni af naar Scheveningen om de Landelijke Lief &
Leedtop bij te wonen. Wijknetwerk de Heeg ziet ernaar uit om tijdens een
volgende Lief & Leedtopafvaardigingen uit al die verschillende steden in het
Zuiden te ontvangen. Met vlaai natuurlijk!

Ook in Capelle aan de IJssel groeit het
aantal Lief & Leedstraten gestaag. ‘Dat
komt vooral door het enthousiasme van
bewoners,' vertelt Miranda de Bus. Zij
werkt als buurtcoach bij welzijn Capelle
en is enthousiast. ‘Kleine attenties die
door gangmakers worden afgegeven
met een praatje. Het wordt zo
gewaardeerd. We hopen dat er nog 
 meer straten zullen volgen.'

Maastricht

Capelle a/d IJssel

‘Je thuis voelen in de straat doe je samen.’ Dat is de ondertitel van de
nieuwe Lief & Leedstraten-website van de Stichting Zo uit de gemeente
Zuidplas. Een wervende website om bewoners te enthousiasmeren ook in
hun straat met Lief & Leed aan de slag te gaan.

Zuidplas

www.stzo.nl/liefenleedstraat

Steeds meer Lief & Leedstraten

Het aantal Lief & Leedstraten in Nieuw-Lekkerland in de gemeente
Molenlanden neemt in een behoorlijk tempo toe. Het zijn er inmiddels al 66! De
straatambassadeurs krijgen ook de mogelijkheid om mee te doen met het
project Buurtattentie (niet te verwarren met buurtpreventie). In een Lief en
Leedstraat kan een bordje aan een lantaarnpaal bevestigd worden met de
tekst ‘Buurattentie’, ofwel: hier zijn wij attent en zorgzaam voor elkaar. En
dat attent zijn gebeurt ook in de zomer. Veel mensen gaan dan op vakantie,
maar er zijn ook mensen die achterblijven. Met wat thee en chocola worden
buren opgeroepen juist ook een beetje op deze achterblijvers te letten.

Molenlanden
36

Inmiddels zijn Lief &
Leedstraten al in

steden en dorpen te
vinden!



Inspiratie uit het netwerk

In Oegstgeest is een
publiekscampagne gestart onder
het motto 'Een klein gebaar'. Wat
extra aandacht, eens vragen hoe
het met iemand gaat, een kleine
attentie of iets lekkers brengen...
Het gaat om het kleine gebaar
dat vaak zo betekenisvol is.
Daarmee laat je iemand merken
dat diegene gezien wordt. Het
werven van Lief & Leedstraten
past natuurlijk prachtig in deze
campagne. 

‘Op 24 maart zijn wij als Lief en
Leedgangmakers gestart in de Citerstraat.
Samen met onze opbouwwerkers Karin en
Harley hebben we aangebeld bij alle
appartementen van ons complex.’ Elly vertelt
enthousiast over de Lief en Leedaftrap in
hun straat. ‘We kregen allemaal leuke
reacties. Wij wonen met veel ouderen en
helaas is er meer leed dan lief bij ons. Het
aardigheidje dat wij gekocht hadden voor
zieke bewoners staat te bloeien en te
groeien. Wat waren ze blij met deze
verrassing. Veel bewoners gaven aan een
ruimte in het complex te missen om samen
te komen. Shane, de andere gangmaker,
heeft hen als alternatief gewezen op Studio
Welzijn waar veel activiteiten worden
georganiseerd en waar Shane iedere
dinsdag voor de koffie zorgt. Dat wisten
sommigen niet en dat levert zo’n Lief en
Leedpraatje dan ook weer op. Mooi toch?’

Oegstgeest

Rijswijk

www.linkedin.com/company/landelijk-netwerk-lief-leedstraten/

www.liefenleed.nlVolg je
ons al?


