
        
Nederland is een klein land met 17 miljoen 
inwoners, 200 nationaliteiten en een taal 
die voor buitenlanders best lastig is. De 
grootste uitdaging is om de ongeschreven 
regels van een andere cultuur te leren 
kennen. Hoe kun je goede buren worden? 
Een goede relatie met de buren maakt de 
buurt een prettige plek om te wonen. Hier 
zijn wat tips om je op weg te helpen in je 
eigen Nederlandse buurt. 

1. EVEN VOORSTELLEN
Een vriendelijke kennismaking is de basis 
voor een normale burenrelatie. Bel aan, geef 
elkaar een hand, vertel hoe je heet en maak 
een praatje. Ook als er geen behoefte is aan 
intensief contact.  

2. HOUD HET NETJES
Nederlanders waarderen het als je je tuin, 
plaatsje, balkon en openbare ruimtes schoon 
en opgeruimd houdt.  

3. HOUD HET RUSTIG 
Nederlandse woningen zijn vaak gehorig. 
Toch verwachten Nederlanders dat men 
na zonsondergang en op zondagochtend 
niet gestoord wordt door lawaai bij de 
buren. Luid praten (telefoongesprekken), 
rondrennende kinderen en ander lawaai 
is niet bevorderlijk voor een goede 
burenrelatie. Erover praten kan natuurlijk 
helpen om meer begrip voor elkaar te 
krijgen. 
 
4. GORDIJNEN? 
Het is je vast opgevallen dat in veel 
huizen zelfs ’s avonds de gordijnen 
openblijven. Dat is een typisch Nederlandse 
gewoonte. Misschien verbaast het je, maar 
Nederlanders krijgen een onprettig gevoel 
als bij de buren overdag de gordijnen dicht 
blijven. Als je je niet prettig voelt bij deze 
Nederlandse gewoonte, hang dan vitrage op.

5. COMMUNICEER MET JE BUREN 
Buren stellen het op prijs als zij tijdig op de 
hoogte worden gesteld van rust verstorende 
activiteiten. Nodig gerust de buren uit als 
je een feestje geeft. Vertel ze wanneer 
het mogelijke lawaai begint en wanneer 
het eindigt. En kom die afspraak ook na. 
Vraag ze contact met je op te nemen als ze 
overlast ervaren.  

6. NEDERLANDSE DIRECTHEID 
Buitenlanders vinden Nederlanders vaak 
direct en zelfs bot. Het is onze manier van 
communiceren. We zijn er trots op dat 
we kunnen zeggen wat ons dwars zit en 
oplossingen kunnen bespreken. Als we iets 
niet willen, dan zeggen we dat gewoon. 
Wat we zeggen, bedoelen we ook! Vat het 
dus niet op als een belediging maar als een 
Nederlandse manier van communiceren! 
Een beleefd ‘ja’ zal onoprecht gevonden 
worden als het niet nagekomen wordt. Als 
je niet gewend bent aan deze directheid, 
kan het lastig zijn om je deze manier van 
communiceren eigen te maken. 

7. NIET INVULLEN VOOR EEN ANDER 
Uit punt 6 kun je opmaken dat het heel 
normaal is om naar je buren te gaan om te 
bespreken wat je dwars zit of niet begrijpt. 
Krop vervelende gevoelens niet op! Het is 
altijd beter om snel de lucht te klaren zodra 
je weer een beetje gekalmeerd bent. 

Uiteindelijk komt het neer op één principe:
8. DE GOUDEN LEEFREGEL: BEHANDEL 
ANDEREN ZOALS JE ZELF BEHANDELD 
WILT WORDEN.

Veel geluk en deel vooral al het goede van je 
eigen land en cultuur met ons!

TIPS VOOR HET LEVEN IN JOUW NEDERLANDSE BUURT

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie 
en Veiligheid (CCV) is een onafhankelijke  
stichting die partijen en veiligheids-
professionals helpt om Nederland veiliger 
en leefbaarder te maken.

www.hetccv.nl



        
TIPS VOOR HET LEVEN IN JOUW NEDERLANDSE BUURT - ARABISCHE VERTALING

بھتسكنالذيالھولنديالحيفيللمعیشةنصائح

الصعوبةبالغةولغتھامختلفةجنسیة 200فیھایعیش ,نسمةملیون 17سكانھاعددیبلغصغیربلدھولندا
.فیھایعیشونالذینلألجانببالنسبة

وكیفجیداً جاراً تصبحأنیمكنككیفمثالً  ,األخرىوالثقافةالمعیشةقواعدتعلمكیفیةھواألكبرالتحدي
ً بھتقطنالذيوالحيمنزلكستجعلالعالقةھذه .الجیرانمعطیبةعالقةتكوینیمكنك جمیالً مكانا
.ھفیللعیش

.بھتسكنالذيالھولنديالحيفيالمعیشةثقافةوتعلمفھمفيلمساعدتكالنصائحبعضلكنقدموھنا

:نفسكتقدیم-1

.الجیرانبینالطیبالتعارفبدایةأساسھيودیةبصورةنفسكتقدیم

.بھدوءالبابعلىتقرعأوالجرسبرنتقومأوالً 

.بسیطةدردشةوتجرينفسكوتقدمبالیدبالمصافحةتقومالبابفتحعند

:العامالشكلنظافةعلىالمحافظة-2

التيواألماكناألمامیةشرفتكأواألمامیةمنزلكحدیقةورتابةنظافةعلىمحافظتكیقدّرونالھولندیون
.عامبشكللآلخرینرؤیتھایتم

:اإلزعاجوعدمالھدوءعلىالمحافظة-3

الیحبونالھولندیینفإنلذلك .الرقیقةالمنازلجدرانبسببوذلكمسموعةماتكونغالباالھولندیةالمنازل
.األحدیوموصباحالشمسغروببعداإلزعاج

..والضجیجاألطفالركض ,الھاتففيالتحدثعندأوعامةً عالٍ بصوتٍ التحدثمثالً 

.الجیرانمعالعالقةلتدھوریؤديھذاكل

منمزیدعلىیساعدقدوھذاالضجیجأسبابشرحومحاولةلجیرانامعالتحدثیمكناألحیانبعضفي
 .التفاھم

:الستائر-4

 .ھولندیةعادةفھذهالمساءفيحتىمفتوحةً الستائرتبقىالمنازلمنكثیرفيأنھالحظتأنكالمؤكدمن
الدواملىعستائرھمجیرانھمیغلقعندمااالرتیاحبعدمشعورینتابھمالھولندینولكنتندھشربما

.الصباحفيوالسیما

.المنزلمنالخروجعندالستائرفتحأوالشفافةالستائراستخدامیمكنكمغلقةستائركإبقاءتحبكنتإذا

:الجیرانمعوالتواصلالتفاھم-5

ً جیرانكتخبرأنعلیكفیجبمنزلكفيوحفالتأنشطةبتنظیمستقومكنتإذا ھذهمثلألنمسبقا
ً یمكنك .سیستمرمتىوإلىالضجیجیبدأقدمتىتخبرھمأنعلیكویجباإلزعاجتسببقداألنشطة أیضا

.الحفالتھذهلمثلتدعوھمأن

فوقضجیجحدوثحالةبإعالمكالیترددوابأنمنھمتطلبوأنعلیھاتفقتمماعلىتحافظأنالمھممن
.الحد

:الھولندیةالصراحة-6

ً  )الالجئین(الجددالقادمون ً صریحینالھولندیینمایجدونغالبا ھيھذهولكنحدهعنزائدٍ بشكلٍ وأحیانا
تقبلناعدمحالةوفيالحلولإلیجادوالتفاھمیزعجناماقولباستطاعتنافخوریننحن .للتواصلطریقتنا

.بوضوحھذانقوللشيء

ً نقصدهمانقولھ التواصلفيالمعتادةلھولندیوناطریقةألنھالككإھانةھذاالترىأنعلیكویجبدوما
علىجیدغیرشيءفھذابھتقملمذلكوبعداألدببابمنشيءفعلعلىوافقتفإذا .الجمیعمع

.التواصلفيطریقتكجعلھاعلیكالصعبمنسیكونالصراحةھذهعلىمعتادغیركنتإذا .اإلطالق

:اآلخرینعلىبالحكمالتسرععدم-7

فمنیضایقكعمابصراحةوتخبرھملجیرانكتذھبأنالطبیعيمنأنھتستنتج 6رقمالفكرةخاللمن
ماتقولأناألفضلفمنبالضیقشعوركتكتمأالْ علیكیجبلذلك .الشيءلھذاإدراكھمعدمالممكن

.قلیالً ھدأتقدتكونأنبعدبصراحةأغضبك

:وھوواحدٍ استنتاجٍ أمامنفسكتجدالنھایةوفي

تُعاَملأنتحبكماالناسعاِمل-8

..بالتوفیق ...بالدكفيالجیدةوالتقالیدللعاداتإیانامشاركتكنتمنى

 


