
100 manieren om je buurtbetrokkenheid te vergroten  

Het is een mooie uitdaging om in het dagelijks leven iets van het evangelie zichtbaar en tastbaar te maken 

in je directe leefomgeving. Hoe doe je dat? Hieronder drie uitgangspunten en 100 praktische ideeën die 

daarbij kunnen helpen: 

Open leven – In het normale leven van alle dag gericht zijn op het ontmoeten van nieuwe mensen en het 

opbouwen en onderhouden van relaties.  

Biddend leven – De mensen die je in je alledaagse leven tegenkomt in gebed opdragen aan God + Kijken 

en Luisteren naar waar God al aan het werk is. Aansluiten bij wat Hij aan het doen is.  

Leven met lef en liefde – je omgeving dienen met daden van lef en liefde die duidelijk het belang van de 

ander op het oog hebben. (Terwijl jezelf ook geniet van wat er ontstaat      ). En net zo goed lef en liefde 

tonen door te ontvangen wat je omgeving jou te bieden heeft.  

De onderstaande praktische tips zijn niet allemaal haalbaar of van toepassing op jouw situatie. Maar er 

zitten er vast een aantal tussen die je inspireren en helpen bij te dragen aan de bloei van jouw 

leefomgeving! 

Buren – Je directe woonomgeving 
1. Blijf net iets langer in de voortuin de planten water geven en kijk of je met de buren een praatje 

kan maken 

2. Laat op vaste tijdstippen je hond uit 

3. Ga in de voortuin zitten en laat kinderen in je voortuin spelen 

4. Deel vers gebakken koekjes, brownies of taart uit  

5. Nodig je buren uit om samen te eten 

6. Neem deel aan een wijkplatform of andere vrijwillige bestuursfuncties in jouw wijk 

7. Laat je gezicht zien bij de buurt BBQ of andere door je buren georganiseerde feestjes 

8. Organiseer een ruilmarkt 

9. Organiseer een muziekfeestje bij je thuis en laat iedereen zijn of haar favoriete muziek 

meebrengen  

10. Bied aan om het gras te maaien van één van je buren die dat nodig heeft 

11. Hou een rommelmarkt in je straat 

12. Organiseer een proeverij in je straat waarbij meerdere buren hun kookkunsten kunnen vertonen  

13. Kook met de deur open of kook zelfs buiten en laat mensen weten dat ze mee mogen eten 

14. Organiseer een spelletjes avond met binnen of buitenspellen 

15. Organiseer een kledingruil 

16. Deel de opbrengst van je moestuin met je buren 

17. Organiseer een puzzel of spooktocht voor de kinderen uit de buurt 

18. Start een wekelijkse openmaaltijd avond bij je thuis 

19. Organiseer een wekelijkse BBQ voor je buurt tijdens de zomervakantie en vraag buren om mee te 

helpen 

20. Wissel contactgegevens uit met je buren voor als je elkaar nodig hebt 

21. Nodig buren uit om samen aan een vrijwilligersactie mee te doen t.b.v. de stad of het dorp waar 

jullie wonen 

22. Organiseer een filmavond voor kinderen uit je straat 

23. Loop een gebedswandeling in je buurt en maak is een praatje met de mensen die je tegenkomt  

24. Ga buiten hardlopen in plaats van binnen op een loopband 



25. Ruim rommel in je straat op 

26. Organiseer rondom de feestdagen, Kerst/Pasen/Pinksteren een maaltijd of kinderactiviteit in je 

wijk  

27. Organiseer een prikstok actie en ga samen met buren de rommel in je eigen wijk te lijf 

28. Start een compost hoop in je tuin en laat buren weten dat ze daar ook gebruik van kunnen maken 

29. Organiseer een live voetbalkijkavond in je straat 

30. Organiseer een avond waarop mensen een toetje kunnen komen eten bij je thuis 

31. Organiseer een ladies night bijvoorbeeld rondom een gezamenlijke hobby  

32. Organiseer een info avond over opvoeding in je buurt en hoe je als ouders elkaar kunt 

ondersteunen 

33. Wordt een vast gezicht in het café of park dat bij jouw huis in de buurt ligt 

34. Laat buren weten welk talent je hebt en voor hen zou willen inzetten  

35. Organiseer een filmavond met gesprek/debat achteraf 

36. Start een hardloopgroepje met mensen uit je buurt 

37. Organiseer een speeldag voor jonge kinderen en breng zo papa’s en mama’s die door de week op 

de kinderen passen in contact met elkaar 

38. Doe mee met of organiseer een carpool in je buurt 

39. Verzamel tweedehands goederen in je buurt en breng deze naar de kringloopwinkel 

40. Organiseer een ijsfeestje in je voortuin 

41. Start met een gezamenlijke moestuin 

42. Maak warme glühwein en chocolademelk in de winter naast de schaatsgelegenheid in jouw wijk  

43. Doe in je buurt mee aan Koninginnedag activiteiten 

44. Start een facebook/twitter/google groep in je buurt 

45. Vraag bewoners die al lang in de wijk wonen om de ins en outs van je buurt 

46. Bied aan om op de kinderen van je buren te passen zodat zij er een avondje met z’n tweeën 

tussen uit kunnen   

47. Vind uit wanneer je buren jarig zijn en stop een verjaardagskaartje door de brievenbus  

48. Organiseer een kennismakingsavond voor je buren met lekkere drankjes en hapjes 

49. Bied je vereniging van eigenaren of buurtvereniging aan om te helpen waar nodig  

50. Organiseer een zaterdagochtend brunch waarbij iedereen iets mee neemt  

Buren – andere plaatsen waar je regelmatig komt en mensen ontmoet 
51. Bezoek regelmatig een fitnessclub of andere sportfaciliteit  

52. Kies een park waar je regelmatig wilt zijn 

53. Kies een paar restaurants waar je regelmatig wilt eten om een bekent gezicht te worden voor het 

personeel  

54. Ga wanneer mogelijk op dezelfde plaats koffie drinken  

55. Neem een bal of frisbee mee naar het park en laat mensen merken dat ze welkom zijn om mee te 

doen 

56. Ga samen met je kinderen naar activiteiten die door de bibliotheek worden georganiseerd 

57. Laat je kinderen een sport uitkiezen en ontmoet daar andere ouders 

58. Ga naar het gemeentehuis en blijf op de hoogte van wat er in jouw plaats speelt 

59. Wees aanwezig op de algemene vergaderingen van de school waar je kinderen op zitten 

60. Participeer in de lokale feestdagen van je woonplaats 

61. Ga met een bekende naar een sportwedstrijd 

62. Start een (zaal)voetbalteam of dart team 

63. Participeer in het schoolbestuur van je kinderen 

64. Doe mee en help mee bij de organisatie van activiteiten gericht op kinderen in jouw woonplaats 



65. Sluit aan bij activiteiten die jouw leeftijdsgenoten ondernemen  

66. Geef gulle fooien bij restaurants en cafés 

67. Doe mee aan lokale discussieavonden  

68. Bezoek de sportevenementen die georganiseerd worden door je school of werk 

69. Wordt trainer van een lokaal sportteam  

70. Bied aan om computer les te geven in het wijkcentrum of de bibliotheek 

71. Start een studiegroep bijvoorbeeld over het opzetten van een eigen bedrijf 

72. Participeer als vrijwilliger bij de Voedselbank of andere vrijwilligersorganisaties  

73. Vraag je school hoe je buitenlandse studenten kunt helpen 

74. Leg contact met de lokale Rotary club om meer te weten te komen over de lokale gemeenschap 

75. Zoek een lokale tweetup groep waar je je bij kan aansluiten 

76. Bezoek of organiseer een live muziek avond in de lokale bar 

77. Organiseer een strandfeestje  

78. Bezoek regelmatig een filosofie forum 

79. Doe mee aan een kookcursus  

80. Ga steeds naar dezelfde kapper en leer de mensen daar kennen 

81. Ga naar je lokale bankkantoor en leer de mensen daar kennen  

82. Kom regelmatig bij dezelfde buurtsupermarkt 

83. Participeer in de lokale kunst of muziek wereld 

84. Neem je hond mee naar het hondenpark in je stad 

85. Start een blog over lokale onderwerpen  

86. Voer gesprekken en vertel verhalen over het evangelie en doe dit op publieke plaatsen zoals een 

bibliotheek 

87. Schrijf je in bij de lokale vrijwilligerscentrale en zie welk vrijwilligerswerk jij zou willen oppakken  

88. Lees de lokale krant en kijk hoe je kunt inspelen op de actualiteit van jouw dorp of stad  

89. Start een klaverjas of bridge club of neem deel aan een bestaande club 

90. Kijk naar sportwedstrijden in een café of samen met anderen thuis 

91. Koop spullen niet ver weg maar in je directe omgeving en leer de werknemers of kleine 

zelfstandigen kennen 

92. Bezoek de lokale VVV en leer meer over je eigen omgeving  

93. Start een vertelochtend 

94. Organiseer een spelochtend voor kinderen in het lokale park 

95. Ga in de ondernemersraad of de werknemersraad van het bedrijf waar je werkt 

96. Start met een maandelijkse middag fiets repareren voor en met je buurt 

97. Organiseer een BBQ of picknick in het park en nodig anderen uit mee te doen 

98. Start met een moestuin en sluit je aan bij de tuinvereniging  

99. Organiseer een koffieochtend voor lokale zelfstandigen die vanuit huis werken 

100. Sluit je aan bij een lokale sportvereniging, voetbal, korfbal, basketbal etc.. 

Dit is een vertaling van een Engels artikel dat terug te vinden is op de website: 

www.vergenetwork.org 

 

http://www.vergenetwork.org/

