Drie eenvoudige spelregels
Jij beheert het Lief & Leedpotje in jouw straat.
Hoe kun je het best aan de slag gaan? Er zijn drie eenvoudige spelregels.

1. Maak het Lief & Leedpotje
bekend in je straat

2. Bied attenties aan
namens je straat

De kaartjes uit het startpakket kunnen
hierbij helpen. Vul jouw contactgegevens in, breng de kaartjes rond bij je
buren en maak hen enthousiast voor het
Lief & Leedpotje!

Houd samen met je buren in de gaten wie
een attentie verdient.

Zo behoud je het overzicht en weet je
hoeveel geld er nog in je potje zit.

Als contactpersoon koop jij vervolgens
een kaartje, bloemtje of ander presentje
met geld uit het Lief & Leedpotje.

Jaarlijks controleert het Lief & Leedteam
steekproefsgewijs de Lief & Leedpotjes.
We nemen aan het einde van dit jaar
sowieso even contact met je op.

Misschien hebben jullie wel een burenapp of Facebookgroep voor je straat
waar je dit leuke nieuws ook kan delen?
Vergeet niet om je buren af en toe te
herinneren aan het bestaan van dit potje
en te vragen om suggesties.

Maak altijd duidelijk dat dit wordt aangeboden namens de hele straat. In het
startpakket zitten leuke kaartjes die je
aan de attentie kunt hangen en waarop
je een leuke, lieve of opbeurende tekst
kan schrijven.

Het startpakket helpt een handje
> Lief & Leed geldpotje
> Kaartjes om het Lief & Leedpotje bekend te maken
> Kaartjes om namens je straat een attentie aan te bieden
> Een handig formuliertje om je uitgaven bij te houden

Heb je vragen?
Mail naar liefenleed@minters.nl of kijk op www.liefenleedvlaardingen.nl

3. Houd uitgaven bij en
bewaar bonnetjes

Wil jouw straat doorgaan met het delen
van lief en leed? Dan wordt jullie potje
weer aangevuld voor het volgende jaar.

Succes met het Lief en Leedpotje!
Net als honderden andere straten in Nederland
hebben jullie nu een Lief & Leedpotje. Met het geld in
het potje kunnen jullie kleine attenties kopen voor
buren die dat verdienen!
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Zit het bij iemand even tegen of is er juist iets heel leuks
gebeurd? Laat die buur met een aardigheidje weten dat jullie
aan hem of haar denken!
Samen maken jullie een succes van het Lief & Leedpotje!

Als het Lief & Leedpotje een succes is, willen jullie misschien
grotere activiteiten met elkaar ondernemen.
Wist je dat je bij Gemeente Vlaardingen budget kan aanvragen
voor een bewonersinitiatief? Hiermee kunnen jullie bijvoorbeeld een burendag organiseren.
Voor advies en ondersteuning kun je terecht bij de opbouwwerkers van Minters, jouw wijkmanager namens de gemeente
of de contactpersoon van je woningbouwcorporatie.

Het Lief & Leedpotje is
bedoeld om met kleine
attenties aandacht te
besteden aan persoonlijk
lief en leed in je straat.
Hieronder vind je voorbeelden waar het potje wel
en niet voor bedoeld is.

Wel oké

Vier het burencontact!

Maak er geen
potje van!

Niet oké

(Kerst)presentje voor
oudere buren die alleen zijn

Kerstpakket voor de hele
straat

Kraamcadeautje voor een
baby in de straat

Straatfeest of andere
straatactiviteiten

Bloemetje voor de nieuwe
buren

Groot en heel duur cadeau
voor die lieve buurjongen

Fruitmandje voor de buurvrouw die in het ziekenhuis
heeft gelegen

Attentie voor je schoonmaakster, je vrienden of je familie

