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NIEUWSBRIEF 2020-03 
Buurt Bemiddeling Maastricht vindt het belangrijk om u op de te hoogte houden van haar reilen en zeilen. 

Daarom hierbij de derde nieuwsbrief van deze jaargang. Daarnaast kunt u, voor het meest  actuele nieuws en ons 
jaarverslag onze website bezoeken: www.buurtbemiddeling-maastricht.nl  en treft u ons op facebook. 

 

BUURTBEMIDDELING TIJDENS DE CORONA-CRISIS 
 

De Corona-crisis waar we allemaal mee te maken hebben raakt natuurlijk ook de 
Maastrichtenaren en daarmee Buurtbemiddeling Maastricht. 
Iedereen moet zoveel mogelijk thuis blijven en geen fysiek  contact met andere 
mensen hebben.  
Dat geldt dus ook voor onze Buurtbemiddelaars. 
Omdat iedereen moet thuis blijven wordt er veel van mensen gevraagd.   

Thuis is de plek waar alles moet gebeuren.  
Het is niet alleen een plek om te wonen, maar het is  ook kinderopvang, school, kantoor, bioscoop, sportschool, 
restaurant en terrasje geworden.  
En thuis is bij uitstek de plaats waar je je prettig en veilig moet kunnen voelen.  
Dat geldt niet alleen voor jezelf, maar ook voor je buren.  
 

Gelukkig zien we veel mooie initiatieven in buurten. Mensen helpen elkaar en zien naar elkaar om. Het beste komt in 
mensen naar boven. Dat is mooi.  
Maar dat is niet het enige. Onvermijdelijk nemen we elkaar als buren ook meer waar. Iedereen is de hele dag thuis en 
dat hoor en zie je. En niet iedereen heeft een grote tuin, dikke muren of een dikke huid. We zullen ontegenzeggelijk 
meer van elkaar moeten verdragen de komende tijd. En hoe langer het duurt hoe lastiger dat misschien wordt.  
Laten we daar dus rekening mee houden.  
Uw kinderen moeten kunnen spelen, natuurlijk, maar binnen kan dat ook op sokken of pantoffels, het hoeft niet op 
schoenen. En de radio of TV kunnen misschien wat zachter.  
Die klus die al lang op uw lijstje stond kunt u nu misschien doen, maar van kloppen en boren geniet nu wel de hele 
buurt de hele dag mee. Elke dag een uurtje is misschien ook een idee. Mogelijk kun je zelfs met de buurt hetzelfde 
uurtje afspreken! 
Het betekent dat we (nog) vaker een keer diep zullen moeten ademhalen en bedenken dat we allemaal in hetzelfde 
schuitje zitten en dat niemand daarom gevraagd heeft. 
 

Mocht het toch op momenten te moeilijk worden dan kan Buurtbemiddeling Maastricht het volgende voor u doen: 
 

• U mag altijd bellen of mailen naar Buurtbemiddeling. We zullen dan een bemiddelaar met u in contact 
brengen aan wie u uw verhaal kunt vertellen en die met u samen zal kijken wat u kunt doen om zo goed 
mogelijk met de situatie om te gaan en welke verbeteringen kunnen worden bewerkstelligd door uzelf of  in 
overleg met uw buren. Dat laatste kan ook middels telefonische bemiddeling van een Buurtbemiddelaar. 

• Zo nodig en zo mogelijk kan een gezamenlijk gesprek worden geregeld via beeldbellen. 

• Het doel blijft om er samen uit te komen. 
 

Het samen leven met elkaar vraagt op dit moment echt  een extra inspanning, van iedereen.  
We kunnen hier alleen samen  doorheen komen. Met zorg en begrip voor elkaar.  
En zo nodig met wat steun van Buurtbemiddeling. 
 

U kunt Buurtbemiddeling Maastricht langs de volgende wegen bereiken 
e-mail: info@buurtbemiddeling-maastricht.nl 

website: www.buurtbemiddeling-maastricht.nl 
telefoon: 0652651647 

mailto:info@buurtbemiddeling-maastricht.nl
http://www.buurtbemiddeling-maastricht.nl/
http://www.buurtbemiddeling-maastricht.nl/
http://www.buurtbemiddeling-maastricht.nl/

