TIPS VOOR HET LEVEN IN JOUW NEDERLANDSE BUURT

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.
Het Centrum voor Criminaliteitspreventie
en Veiligheid (CCV) is een onafhankelijke
stichting die partijen en veiligheidsprofessionals helpt om Nederland veiliger
en leefbaarder te maken.
www.hetccv.nl

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!
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-4اﻟﺴﺘﺎﺋﺮ:
ﻣﻦ اﻟﻤﺆﻛﺪ أﻧﻚ ﻻﺣﻈﺖ أﻧﮫ ﻓﻲ ﻛﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎزل ﺗﺒﻘﻰ اﻟﺴﺘﺎﺋﺮ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔً ﺣﺘﻰ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎء ﻓﮭﺬه ﻋﺎدة ھﻮﻟﻨﺪﯾﺔ.
رﺑﻤﺎ ﺗﻨﺪھﺶ وﻟﻜﻦ اﻟﮭﻮﻟﻨﺪﯾﻦ ﯾﻨﺘﺎﺑﮭﻢ ﺷﻌﻮر ﺑﻌﺪم اﻻرﺗﯿﺎح ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﻐﻠﻖ ﺟﯿﺮاﻧﮭﻢ ﺳﺘﺎﺋﺮھﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺪوام
وﻻﺳﯿﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﺼﺒﺎح.
إذا ﻛﻨﺖ ﺗﺤﺐ إﺑﻘﺎء ﺳﺘﺎﺋﺮك ﻣﻐﻠﻘﺔ ﯾﻤﻜﻨﻚ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺴﺘﺎﺋﺮ اﻟﺸﻔﺎﻓﺔ أو ﻓﺘﺢ اﻟﺴﺘﺎﺋﺮ ﻋﻨﺪ اﻟﺨﺮوج ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺰل.
-5اﻟﺘﻔﺎھﻢ واﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ اﻟﺠﯿﺮان:
إذا ﻛﻨﺖ ﺳﺘﻘﻮم ﺑﺘﻨﻈﯿﻢ أﻧﺸﻄﺔ وﺣﻔﻼت ﻓﻲ ﻣﻨﺰﻟﻚ ﻓﯿﺠﺐ ﻋﻠﯿﻚ أن ﺗﺨﺒﺮ ﺟﯿﺮاﻧﻚ ﻣﺴﺒﻘﺎ ً ﻷن ﻣﺜﻞ ھﺬه
اﻷﻧﺸﻄﺔ ﻗﺪ ﺗﺴﺒﺐ اﻹزﻋﺎج وﯾﺠﺐ ﻋﻠﯿﻚ أن ﺗﺨﺒﺮھﻢ ﻣﺘﻰ ﻗﺪ ﯾﺒﺪأ اﻟﻀﺠﯿﺞ وإﻟﻰ ﻣﺘﻰ ﺳﯿﺴﺘﻤﺮ .ﯾﻤﻜﻨﻚ أﯾﻀﺎ ً
أن ﺗﺪﻋﻮھﻢ ﻟﻤﺜﻞ ھﺬه اﻟﺤﻔﻼت.

ﻧﺼﺎﺋﺢ ﻟﻠﻤﻌﯿﺸﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻲ اﻟﮭﻮﻟﻨﺪي اﻟﺬي ﺗﺴﻜﻦ ﺑﮫ

ھﻮﻟﻨﺪا ﺑﻠﺪ ﺻﻐﯿﺮ ﯾﺒﻠﻎ ﻋﺪد ﺳﻜﺎﻧﮭﺎ  17ﻣﻠﯿﻮن ﻧﺴﻤﺔ ,ﯾﻌﯿﺶ ﻓﯿﮭﺎ  200ﺟﻨﺴﯿﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ وﻟﻐﺘﮭﺎ ﺑﺎﻟﻐﺔ اﻟﺼﻌﻮﺑﺔ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺟﺎﻧﺐ اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻌﯿﺸﻮن ﻓﯿﮭﺎ.
اﻟﺘﺤﺪي اﻷﻛﺒﺮ ھﻮ ﻛﯿﻔﯿﺔ ﺗﻌﻠﻢ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻤﻌﯿﺸﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻷﺧﺮى ,ﻣﺜﻼً ﻛﯿﻒ ﯾﻤﻜﻨﻚ أن ﺗﺼﺒﺢ ﺟﺎرا ً ﺟﯿﺪا ً وﻛﯿﻒ
ﯾﻤﻜﻨﻚ ﺗﻜﻮﯾﻦ ﻋﻼﻗﺔ طﯿﺒﺔ ﻣﻊ اﻟﺠﯿﺮان .ھﺬه اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺳﺘﺠﻌﻞ ﻣﻨﺰﻟﻚ واﻟﺤﻲ اﻟﺬي ﺗﻘﻄﻦ ﺑﮫ ﻣﻜﺎﻧﺎ ً ﺟﻤﯿﻼً
ﻟﻠﻌﯿﺶ ﻓﯿﮫ.
وھﻨﺎ ﻧﻘﺪم ﻟﻚ ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺼﺎﺋﺢ ﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺗﻚ ﻓﻲ ﻓﮭﻢ وﺗﻌﻠﻢ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻤﻌﯿﺸﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻲ اﻟﮭﻮﻟﻨﺪي اﻟﺬي ﺗﺴﻜﻦ ﺑﮫ.
-1ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻧﻔﺴﻚ:

ﻣﻦ اﻟﻤﮭﻢ أن ﺗﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ اﺗﻔﻘﺘﻢ ﻋﻠﯿﮫ وأن ﺗﻄﻠﺐ ﻣﻨﮭﻢ ﺑﺄن ﻻﯾﺘﺮددوا ﺑﺈﻋﻼﻣﻚ ﺣﺎﻟﺔ ﺣﺪوث ﺿﺠﯿﺞ ﻓﻮق
اﻟﺤﺪ.

ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻧﻔﺴﻚ ﺑﺼﻮرة ودﯾﺔ ھﻲ أﺳﺎس ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﺘﻌﺎرف اﻟﻄﯿﺐ ﺑﯿﻦ اﻟﺠﯿﺮان.

-6اﻟﺼﺮاﺣﺔ اﻟﮭﻮﻟﻨﺪﯾﺔ:

أوﻻً ﺗﻘﻮم ﺑﺮن اﻟﺠﺮس أو ﺗﻘﺮع ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺎب ﺑﮭﺪوء.

اﻟﻘﺎدﻣﻮن اﻟﺠﺪد )اﻟﻼﺟﺌﯿﻦ( ﻏﺎﻟﺒﺎ ً ﻣﺎﯾﺠﺪون اﻟﮭﻮﻟﻨﺪﯾﯿﻦ ﺻﺮﯾﺤﯿﻦ وأﺣﯿﺎﻧﺎ ً ﺑﺸﻜ ٍﻞ زاﺋ ٍﺪ ﻋﻦ ﺣﺪه وﻟﻜﻦ ھﺬه ھﻲ
طﺮﯾﻘﺘﻨﺎ ﻟﻠﺘﻮاﺻﻞ .ﻧﺤﻦ ﻓﺨﻮرﯾﻦ ﺑﺎﺳﺘﻄﺎﻋﺘﻨﺎ ﻗﻮل ﻣﺎ ﯾﺰﻋﺠﻨﺎ واﻟﺘﻔﺎھﻢ ﻹﯾﺠﺎد اﻟﺤﻠﻮل وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم ﺗﻘﺒﻠﻨﺎ
ﻟﺸﻲء ﻧﻘﻮل ھﺬا ﺑﻮﺿﻮح.

ﻋﻨﺪ ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎب ﺗﻘﻮم ﺑﺎﻟﻤﺼﺎﻓﺤﺔ ﺑﺎﻟﯿﺪ وﺗﻘﺪم ﻧﻔﺴﻚ وﺗﺠﺮي دردﺷﺔ ﺑﺴﯿﻄﺔ.

ﻣﺎﻧﻘﻮﻟﮫ ﻧﻘﺼﺪه دوﻣﺎ ً وﯾﺠﺐ ﻋﻠﯿﻚ أن ﻻﺗﺮى ھﺬا ﻛﺈھﺎﻧﺔ ﻟﻚ ﻷﻧﮭﺎ طﺮﯾﻘﺔ اﻟﮭﻮﻟﻨﺪﯾﻮن اﻟﻤﻌﺘﺎدة ﻓﻲ اﻟﺘﻮاﺻﻞ
ﻣﻊ اﻟﺠﻤﯿﻊ .ﻓﺈذا واﻓﻘﺖ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻞ ﺷﻲء ﻣﻦ ﺑﺎب اﻷدب وﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻟﻢ ﺗﻘﻢ ﺑﮫ ﻓﮭﺬا ﺷﻲء ﻏﯿﺮ ﺟﯿﺪ ﻋﻠﻰ
اﻹطﻼق .إذا ﻛﻨﺖ ﻏﯿﺮ ﻣﻌﺘﺎد ﻋﻠﻰ ھﺬه اﻟﺼﺮاﺣﺔ ﺳﯿﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ ﻋﻠﯿﻚ ﺟﻌﻠﮭﺎ طﺮﯾﻘﺘﻚ ﻓﻲ اﻟﺘﻮاﺻﻞ.
-7ﻋﺪم اﻟﺘﺴﺮع ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ اﻵﺧﺮﯾﻦ:
ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻔﻜﺮة رﻗﻢ  6ﺗﺴﺘﻨﺘﺞ أﻧﮫ ﻣﻦ اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ أن ﺗﺬھﺐ ﻟﺠﯿﺮاﻧﻚ وﺗﺨﺒﺮھﻢ ﺑﺼﺮاﺣﺔ ﻋﻤﺎ ﯾﻀﺎﯾﻘﻚ ﻓﻤﻦ
اﻟﻤﻤﻜﻦ ﻋﺪم إدراﻛﮭﻢ ﻟﮭﺬا اﻟﺸﻲء .ﻟﺬﻟﻚ ﯾﺠﺐ ﻋﻠﯿﻚ أ ْ
ﻻ ﺗﻜﺘﻢ ﺷﻌﻮرك ﺑﺎﻟﻀﯿﻖ ﻓﻤﻦ اﻷﻓﻀﻞ أن ﺗﻘﻮل ﻣﺎ
أﻏﻀﺒﻚ ﺑﺼﺮاﺣﺔ ﺑﻌﺪ أن ﺗﻜﻮن ﻗﺪ ھﺪأت ﻗﻠﯿﻼً.
وﻓﻲ اﻟﻨﮭﺎﯾﺔ ﺗﺠﺪ ﻧﻔﺴﻚ أﻣﺎم اﺳﺘﻨﺘﺎجٍ واﺣ ٍﺪ وھﻮ:
-8ﻋﺎﻣِ ﻞ اﻟﻨﺎس ﻛﻤﺎ ﺗﺤﺐ أن ﺗُﻌﺎ َﻣﻞ
ﻧﺘﻤﻨﻰ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻚ إﯾﺎﻧﺎ ﻟﻠﻌﺎدات واﻟﺘﻘﺎﻟﯿﺪ اﻟﺠﯿﺪة ﻓﻲ ﺑﻼدك ...ﺑﺎﻟﺘﻮﻓﯿﻖ ..

-2اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎﻓﺔ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﻌﺎم:
اﻟﮭﻮﻟﻨﺪﯾﻮن ﯾﻘﺪّرون ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﻚ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎﻓﺔ ورﺗﺎﺑﺔ ﺣﺪﯾﻘﺔ ﻣﻨﺰﻟﻚ اﻷﻣﺎﻣﯿﺔ أو ﺷﺮﻓﺘﻚ اﻷﻣﺎﻣﯿﺔ واﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﺘﻲ
ﯾﺘﻢ رؤﯾﺘﮭﺎ ﻟﻶﺧﺮﯾﻦ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم.
-3اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﮭﺪوء وﻋﺪم اﻹزﻋﺎج:
اﻟﻤﻨﺎزل اﻟﮭﻮﻟﻨﺪﯾﺔ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎﺗﻜﻮن ﻣﺴﻤﻮﻋﺔ وذﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ ﺟﺪران اﻟﻤﻨﺎزل اﻟﺮﻗﯿﻘﺔ .ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈن اﻟﮭﻮﻟﻨﺪﯾﯿﻦ ﻻﯾﺤﺒﻮن
اﻹزﻋﺎج ﺑﻌﺪ ﻏﺮوب اﻟﺸﻤﺲ وﺻﺒﺎح ﯾﻮم اﻷﺣﺪ.
ﻣﺜﻼً اﻟﺘﺤﺪث ﺑﺼﻮ ٍ
ت ﻋﺎ ٍل ﻋﺎﻣﺔً أو ﻋﻨﺪ اﻟﺘﺤﺪث ﻓﻲ اﻟﮭﺎﺗﻒ ,رﻛﺾ اﻷطﻔﺎل واﻟﻀﺠﯿﺞ..
ﻛﻞ ھﺬا ﯾﺆدي ﻟﺘﺪھﻮر اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺠﯿﺮان.
ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﯿﺎن ﯾﻤﻜﻦ اﻟﺘﺤﺪث ﻣﻊ اﻟﺠﯿﺮان وﻣﺤﺎوﻟﺔ ﺷﺮح أﺳﺒﺎب اﻟﻀﺠﯿﺞ وھﺬا ﻗﺪ ﯾﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺰﯾﺪ ﻣﻦ
اﻟﺘﻔﺎھﻢ.

