
Beter een goede buur….Bewonersinitiatieven in Haarlem

Voel jij je betrokken bij je buren? Wil je graag een steentje bijdragen aan het 
socialer maken van je straat, buurt of stad? Er zijn meerdere mogelijkheden in 
Haarlem en dus ook in jouw eigen buurt. Zo kun je je aansluiten bij BUUV 
Haarlem, Burennetwerk Haarlem of de Lief & Leedstraten.

BUUV Haarlem
BUUV Haarlem is hét bewonersplatform waar Haarlemmers elkaar gratis helpen 
met klussen en contact. BUUV is voor nieuwe Haarlemmers, actieve jongeren, 
tuinhelden zonder tuin, koffieleuten, oppasmoeders, kletskousen, klushelden, 
sportmaatjes, kooktalenten, theaterliefhebbers, huiswerkhulpen en 
creatievelingen. Vraag en aanbod bij BUUV varieert van klussen in huis tot samen
naar een concert. Van iemands hond uitlaten tot het schilderen van een tuinhek. 
Van samen koffie drinken tot helpen met huiswerk. En eigenlijk alles wat daar 
tussen zit. Wil je iets voor een ander doen of heb je hulp nodig? Plaats je vraag 
en/of aanbod op de website van BUUV. Voor meer informatie kun je contact 
opnemen met BUUV, op werkdagen via 023-5300 500 en per e-mail: 
info@haarlem.buuv.nu. 

Burennetwerk Haarlem
Via Burennetwerk houden ‘buurtverbinders’ contact met de bewoners van een 
straat of buurt. Is er iemand mogelijk eenzaam of gaan bij een bepaalde 
buurvrouw de gordijnen niet meer open? De buurtverbinder gaat even langs om 
een praatje te maken en te bespreken of er wellicht hulp nodig is. Burennetwerk 
is actief in de Vijfhoek, Parkwijk-Zuiderpolder, Ramplaankwartier, 
Garenkokerskwartier. Voor de buurtverbinders bestaat de mogelijkheid om 
workshops te volgen die helpen bij het uitvoeren van hun werk. Burennetwerk 
werkt samen met de Vrijwilligersacademie van het Vrijwilligerscentrum Haarlem 
& omgeving (VWC) en biedt verschillende trainingen aan die de Buurtverbinders 
kunnen volgen. Bijvoorbeeld de workshop ‘Non-verbale communicatie’ of 
‘Grenzen stellen’. Sinds januari 2021 werkt Burennetwerk samen met het VWC en
BUUV Haarlem. Nieuwsgierig geworden? Neem een kijkje op Burennetwerk of 
stuur een mail naar kwissenburg@haarlemeffect.nl 

Lief en Leedstraten
De Lief en Leedstraten zijn een initiatief van Dock Haarlem & Haarlem Effect. Per 
straat is er een bepaald budget beschikbaar dat ingezet kan worden om de 
sociale cohesie in de straat te vergroten. De gangmaker (zo heet de vrijwilliger 
van de Lief en Leedstraat) van de straat kan bijvoorbeeld bij een geboorte of bij 
verlies van een dierbare een cadeautje geven aan de buren of een nieuwe buur 
met een presentje verwelkomen in de straat. Wil je meer weten of gangmaker 
worden? https://www.dock.nl/aanbod/lief-en-leedstraten/  Of stuur een mail naar 
kwissenburg@haarlemeffect.nl.
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