Lief & Leedstraten
in Zuidplas

Op Burendag 2020 is op initiatief van Zuidplas Verbindt gestart met de werving van Verbinders voor
de Lief & Leedstraten in de gemeente Zuidplas. Verbinders zijn gangmakers die samen met hun buren
aandacht besteden aan bijzondere gebeurtenissen in hun straat en elkaar helpen waar dat mogelijk is.
Verbinders in een Lief & Leedstraat ontvangen hiervoor een klein budget (Lief & Leedpotje).

Wat is een Lief & Leedpotje?
Een Lief & Leedpotje is een bedrag van € 75,- dat door bewoners, genaamd Verbinder(s), uit een
straat kan worden aangevraagd om af en toe een kleine attentie te kopen voor elkaar. Het potje kan in
een jaar gebruikt worden om aandacht te besteden aan persoonlijk lief & leed. Denk aan een kaartje,
een bloem, een foto in een lijstje of een ander presentje ter felicitatie of als hart onder de riem. Een
klein gebaar met een groot effect.

Lief & Leedstraten
Het concept van Lief & Leed is in 2013 ontwikkeld door Stichting Opzoomer Mee uit Rotterdam. Daar
hebben inmiddels al honderden straten zich aangemeld. Niet alleen in Rotterdam zijn er Lief &
Leedstraten actief, tientallen gemeenten hebben zich bij dit concept aangesloten. De betrokkenheid in
straten waarin buren zich gezien, gewaardeerd en gesteund voelen is een mooie ontwikkeling.

Verbinder worden?
Wie wil er niet in een straat wonen waar buren oog hebben voor elkaar? Met de komst van de Lief &
Leedstraten in Zuidplas, kunt ook u zich aanmelden als Verbinder in uw straat. Wilt u samen met uw
buren aandacht schenken aan zowel de blije als mindere momenten? Vraag dan samen met een
andere bewoner uit uw straat het Lief & Leedpotje aan via liefenleed@zuidplas.nl. Vergeet niet uw
namen, adressen en telefoonnummers te vermelden.

Meer informatie
Wilt u meer weten over de Lief & Leedstraten, inspiratie opdoen of kijken hoe u zich kunt aanmelden
als Verbinder in uw straat? Kijk dan snel op www.zuidplas.nl/liefenleed
Als u nog aanvullende vragen heeft kunt u altijd contact opnemen met een sociaal makelaar:
 Zevenhuizen, Moerkapelle of Oud verlaat
Ruth Derksen: 06-14763415, ruth@welzijnzuidplas.nl
 Nieuwerker aan den IJssel of Moordrecht
Ingrid Craenen: 06-22469036, icraenen@ggdhm.nl

