
Samen Sterk in Best is een 
intergenerationeel buurtinitiatief, 

ontstaan vanuit de SeniorenRaadBest, 
gericht op ontmoeten en helpen van 
elkaar op buurtniveau. Vanuit ieders 

eigen kracht en met eigen 
verantwoordelijkheid en regie, zo 

mogelijk gebruikmakend van  
bestaande oplossingen en middelen, 

zoals WeHelpen.nl. 

S A M E N  S T E R K  I N  B E S T  

www.samensterkinbest.nl 

Willen we nog heel lang met plezier 
in ons huis in onze buurt kunnen 
blijven wonen, dan vinden we het 
meestal ook prettig dat we elkaar 
dichtbij huis kunnen ontmoeten, 
liefst op een locatie in onze eigen 
wijk. Om te vergaderen, om onze 

hobby te delen, om lessen te volgen, 
de krant te lezen of gewoon koffie te 

drinken.

I N  D E  B U U RT

Samen kun je vaak meer bereiken 
dan alleen. Meestal is het ook 

leuker om dingen samen te doen 
met buurtgenoten. Of praktischer, 

sneller, beter en/of goedkoper. 

SAMEN STERK 
IN BEST
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We vinden het meestal prima om onze 
ervaringen eens uit te wisselen, of om samen 
met de buurman te overleggen over de 
aanschaf van zonnepanelen bijvoorbeeld. Als 
we een hobby hebben, willen we daar best 
eens meer over vertellen aan de kinderen uit 
de buurt of aan leeftijdsgenoten in de wijk. 
Liefst niet te ver weg. Andersom is het soms 
sneller of gemakkelijker om voor hulp de 
achterburen in te schakelen dan je eigen 
kinderen die 100km verderop wonen. En als 
we met meerdere bewoners uit onze straat 
aanhikken tegen het tuinonderhoud, kunnen 
we misschien wel samen een oplossing gaan 
verzinnen: Samen Sterk in Best.

De meeste mensen vinden het best  leuk om eens  
iets voor een ander te kunnen betekenen.

I E T S  V O O R  E E N  A N D E R  D O E N ?

Wat voor buurt willen wij zijn? Wat zijn onze wensen? Waar ben ik goed in? Wat wil ik samen met mijn 
straat of buurt doen op het gebied van veiligheid, ontmoeten, huisaanpassingen, tuinonderhoud, 

activiteiten, kennisdeling, auto delen, koken of alarmering bijvoorbeeld?

EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID EN REGIE: 

Als er wordt uitgegaan van de vragen en behoeften die er in de 
buurt leven, hebben we zelf de verantwoordelijkheid om die 
naar voren te brengen en/of samen aan te pakken. 

WEDERKERIGHEID EN EIGEN KRACHT: 

Als je elkaar kent of als je een keer iets voor een ander doet, is 
het veel gemakkelijker om ook eens wat aan een ander te 
vragen. En iedereen heeft talenten!

 INTERGENERATIONEEL EN SOLIDAIR:  

In een wijk wonen mensen van allerlei leeftijden met allerlei 
wensen. We hebben elkaar nodig. Jong en oud. Liefst in onze 
eigen straat of buurt, dichtbij huis.

  

Samen koken. Of af en toe 
ook voor een ander koken.

Bij de buurvrouw een spijker 
in de muur slaan.

Samen handwerken en 
ervaringen uitwisselen.

De hond van de achterburen 
een keertje uitlaten.

Hulp bieden bij het plakken 
van een lekke fietsband.

Mos tussen de tegels 
verwijderen bij mevr. Smit.


