
Hallo buur, 

De lockdown duurt al weken, waardoor we meer thuis zitten en elkaar minder ontmoeten. 
Om mij heen merk ik dat veel mensen, jong en oud, het contact met anderen missen. Je 
wereld wordt kleiner. Je kan je daardoor best somber en eenzaam voelen. Dat voel ik 
soms ook. Ik merk dat het mij dan ook extra veel plezier doet als ik met een buur even 
bijklets. Of als een buur boodschappen voor me wil doen als ik me niet lekker voel, of als 
ik een lief kaartje van een buur ontvang die me extra geluk toewenst. Zulke kleine dingen 
doen veel goed! 

Ze zeggen dan ook niet voor niets: een goede buur is beter dan een verre vriend. 
Daarom start ik de Valentijns Buurtpost, waarmee je een buurtgenoot die je nog niet 
kent, met Valentijnsdag een lieve boodschap kunt sturen én een lieve kaart van een 
andere buurtgenoot kunt ontvangen. Doe je mee?

In drie stappen meedoen 
Stap 1   Schrijf een lieve boodschap op de achterkant van de 
  bijgevoegde ansichtkaart. 

Stap 2   Laat je contactgegevens achter (niet noodzakelijk, wel mega leuk). 
  Door je contactgegevens achter te laten, kun je te weten komen wie jouw
  kaart heeft ontvangen. Wie weet kan je een keer samen een koffie / 
  glühwein-wandeling doen, kom je erachter dat jullie allebei enorm van
  klussen houden of kan je elkaar te hulp schieten als er iets is. 

Stap 3   Lever de ansichtkaart uiterlijk 8 februari 2021 voor 17.00 uur in bij 

      Crumble & Sass Bakery, Hoogstraat 42a 
      wo - zon van 9.30 - 17.00 uur

      receptie van het Industriegebouw, Goudsesingel 52-214 
      ma - vrij van 9.00 - 17.00 uur

      brievenbus WMO Radar, Kipstraat 37

Samen met WMO Radar zorg ik ervoor dat de kaarten terechtkomen bij alle 
buurtgenoten die het leuk vinden een kaart te krijgen.
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Schrijftips
Vind je het lastig iets te schrijven voor een onbekende buur? Dat herken ik! 
Deze tips helpen mij vaak op weg, wie weet jou ook. 
* Deel iets wat je vandaag hebt gezien of meegemaakt waar je blij van werd, 
hoe klein dan ook. Iets persoonlijks delen is een mooi cadeau.
* Deel hoe jij deze periode ervaart en wat je hoopt voor de wijk, de buur en jouzelf.
* Of maak een van deze zinnen af:
“Ik gun je een jaar waarin….”
“Ik zou het leuk vinden om met jou als buurtgenoot…..”

Ook een kaart ontvangen? 
Meld je aan via www.kongsi.ninja/buurtpost. 

Meer kaarten versturen?
Je kan via www.kongsi.ninja/buurtpost meer kaarten bestellen. Er zijn 3 verschillende 
ansichtkaarten ontworpen door de 3 jonge Rotterdamse ontwerpers Joni Kling, 
Levi Jacobs en Erico Smit. Per set van 3 kosten de kaarten € 7,50. 
De winst gaat 100% naar de ontwerpers.

Groeten, 

Hoogkwartier-bewoner Kelly Leeuwis
Stichting Kongsi 
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wanneer je het deelt, behalve liefde

Met dank aan 


