
Actief in heel Amsterdam (vervolg):

Bemiddeling:
   

Beterburen
Helpdesk dagelijks bereikbaar tussen 
8:30 en 12:00 uur en 13:00 tot 17:00 uur
Telefoon: 085-9022810
Website: https://www.beterburen.nl

Heb je ruzie met (of overlast van) de buren en kom je er samen 
niet uit? Schakel dan op tijd Beterburen in. Bemiddelaars 
helpen buren de ontstane situatie op te oplossen door middel 
van gesprekken. Hun inzet is gratis en draagt bij aan het weer 
prettig en leefbaar maken van de woonsituatie.

Ondersteuning:
 

Samenwonen-Samenleven
Makelpunt Vertrouwenspersonen
Telefoon: 06-10283276 of 06-83079183
Website: www.sw-sl.nl

Getrainde vertrouwenspersonen en (aspirant) ervarings-
deskundigen bieden bewoners een luisterend oor en kunnen 
hen begeleiden naar hulpverlening, instanties of activiteiten 
en meedenken met het vergroten van het sociaal netwerk. 
Zij bieden ondersteuning totdat men weer op eigen kracht 
verder kan. Ook wordt gekeken naar wat de bewoner zelf 
zou kunnen betekenen voor anderen of voor de buurt. 

Actief in heel Amsterdam (vervolg):

Ongewone vraag:

Burenbond
Helpdesk ma. t/m vr.: 9:00 - 17:00 uur
Telefoon: 06-20203301 en 020-3205579
Website: http://burenbond.nl

Zelfsturend team bestaande uit vijf tot acht buren. Zij 
ondersteunen buren in de buurt van de Tagerijn (De Baarsjes) 
en kijken of de buren ook zelf iets kunnen betekenen voor 
de buurt. Eén keer per twee weken is er werkoverleg, en 
één keer per zes weken intervisie. Burenbond kijkt waar zij 
buren kunnen ondersteunen die nergens anders terecht  
kunnen.

Bewoners kunnen ook zelf faciliteiten vinden in de digitale 
kaart en agenda van de gemeente Amsterdam:
https://kaart.amsterdam.nl/opendata#!
https://www.jekuntmeer.nl
https://www.iamsterdam.com

Voor en door bewoners

Buurt VVV
Inloopspreekuren Baarsjes

Weten wat er in de buurt te doen is? 
Hulp nodig? Behoefte aan gezelschap?

Wij helpen u graag verder!
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Actief in heel Amsterdam:

Eenmalig of terugkerend:

Burennetwerk
Helpdesk ma. t/m do.: 9:00 - 12:00 uur en 
13:30 - 16:30 uur; vrijdag: 9:00 - 12:00 uur
Telefoon: 020-6239771
Website: www.burennetwerk.nl

950 goede buren in Amsterdam, waarvan 70 in De Baarsjes.
Algemene praktische ondersteuning, zoals eenvoudige 
klusjes in en om het huis, boodschappen, computerhulp, 
lichte administratie en laagdrempelig sociaal contact, zoals 
samen een wandelingetje maken, een hobby uitoefenen of 
een kopje koffie drinken. Bij Burennetwerk zijn veel jonge 
vrijwilligers actief. 

Structureel:

Unie van Vrijwilligers Amsterdam (UVV)
Helpdesk ma. t/m vrij. 9:00 - 13:00 uur
Telefoon: 020-6207068
Website: www.uvv-amsterdam.nl 

UVV-vrijwilligers zijn structureel actief  in de stad, waarvan 
3000 maal in Amsterdam West, o.a. in bezoek (aan huis), bood-
schappendienst, belservice, begeleiding naar zorgverleners 
zoals de kapper, tandarts of een specialist in het ziekenhuis; 
maatjescontact en het samen ondernemen van activiteiten. 
Naast jongeren zijn vooral veel 50-plus vrijwilligers uit de 
zorg actief.

Bij wie kunt u terecht in de buurt?

Buurtkamer Corantijn 
(Postjesbuurt)
Inloopspreekuur Buurt VVV
Eerste vrijdag van de maand 19:00 - 20:00 uur 
Of op afspraak 
Corantijnstraat 25, Amsterdam
Coördinator Theo Schepens 
Telefoon: 06-44691156

Buurthuis Tagerijn 
(Mercatorbuurt)
Inloopspreekuur Samen Meedoen 
Dinsdag 14:00 - 16:00 uur
Woensdag 9:00 - 11:30 uur 
Balboastraat 18, Amsterdam
Coördinator Perry Blijd 
Telefoon: 020-4894440

Buurtkamer Bestevaer 
(Does-, Tromp- en Geuzenbuurt)
Buren helpen Buren
Dinsdag van 15:00 - 17:00 uur
Willem de Zwijgerlaan 153, Amsterdam
Coördinator Jaap Prummel

Bovenstaande (inloop)spreekuren hebben ook een 
doorverwijzende functie naar professionele instanties 
en de hierna vermelde grotere vrijwilligersorganisaties 
die vijf dagen in de week telefonisch bereikbaar zijn.

Wat doet Buurt VVV?

Speciaal voor bewoners in De Baarsjes hebben meerdere
vrijwilligersorganisaties de krachten gebundeld in Buurt VVV. 
Bewoners helpen bewoners! Bijvoorbeeld met:

•  Informatie geven over activiteiten in de buurt, zoals
   adresjes van de plaatselijke schaak-, lees- of dansclub

•  Doorverwijzen (en desgewenst begeleiden) naar
   zorg- en hulpdiensten

•  Burenhulp regelen bij eenvoudige klusjes zoals
   boodschappen doen of onkruid wieden

•  Het regelen van sociale activiteiten zoals samen eten
   of samen een wandelingetje maken

•  Hulp bieden bij het lezen/afhandelen van brieven, het
   invullen van formulieren of het bellen met instanties

•  Informatie geven over groenprojecten, zoals composteren,
   natuurvriendelijke tuinen en energieneutraal wonen.


