
        
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.

ኔዘርላንድ ንእሽቶ ሃገር ኢያ፡ ብዝሒ ህዝባ ድማ 17 
ሚልዮን ፡200 ካብ ዝተፈላለዩ ዜጋታት ዝነብርዋ  
ኮይኖም ፡ ቋንቋ ኔዘርላንድ ንወጻእተኛታት ከቢድ 
ኢዩ።እቲ ዝዓበየ መሰናኽል ድማ ምምሃር ወይ ምፍላጥ 
ዘይተጻሕፈ ሕግታት ባህሊ ናይ ካልእ ኢዩ።ከመይ 
ጌርካ ኢኻ ንፉዕ ጎሮቤት ትኸዉን ፧ ጽቡቅ ዝምድና 
ምስ ጎሮባብቲ ምህላው ንኽትነብሮ ደስ ዝብል ከባቢ 
ይኸውን።አዚ ኣብ ታሕቲ ዘሎ ኣገደስቲ ነጥብታት ከመይ 
ገርካ ምስ ጎረባብትካ ክትነብር ትኽእል ዝሕግዙ ኢዮም ።

1.	 ምስ ነብስኻ ምልላይ
ሕውነታዊ ምልላይ አቲ መሰረታዊ ምስ ጎሮቤትካ ዘለካ 
ዝምድና ዝገልጽ ኢዩ።ኬድካ ንጎረበትካ ኢድካ ሰዲድካ 
ሰላም በል፡ ስምካ ነጊርካ ምሰኡ ሓጺር ተዛራረብ።ዋላ 
ዉን ድሌት አንተ ዘይ ሃለወኩም ብዝተካአኢለ መጠን 
ቅረቦም።

2.	 ብጽሬት ሓዞ
ጀርዲንካ፡ ቦታኻ፡ ባልኮንካን ናይ ህዝባዊ ስፍራን 
ብጽሬት ምስ ዝተሓዝ ብሆላንዳውያን ዝያዳ ክብሪ 
ኣለዎ። 

3.	 ጸጥታ ክኽበር ኣለዎ
ናይ ኔዘርላንድ ገዛውቲ መብዛሕትኡ ግዜ ተሪር ንሓስ 
ወይ መንደቅ የብሎምን።ሆላንዳውያን ድሕሪ ጸሓይ 
ምዕራባን ከምኡ ዉን ሰንበት ንግሆን ብጎረባብቲ ክርበሹ 
ኣይደልዩን ኢዮም።ዓው ኢልካ ምዝራብ ብቴሌፎን፡
ቆልዑ ክጎዩን ዓው ኢሎም አንተ ደኣ ረቢሾምን 
ምስ ጎረበትካ ዘለካ ዚምድና ክጸልዎ ይኽእል ኢዩ። 
ብዛዕባ አዚ ምስ ጎረቤትካ አንተ ተዛሪብካ ናይ ግድን 
ንዚምድናኹም ሓጋዚ ኢዩ።

4.	 መጋረጃታት
ከም እትርእይዎ፡ ዋላ ዉን ይጸልምት ሆላንዳውያን 
መጋረጃታቶም ይኸፍትዎ ኢዮም።እዚ ድማ ናይ 
ሆላንዳውያን ባህሊ ኢዩ።ምናልባት ኪገርመካ ይኽእል 
ይኸውን፡  ሆላንዳውያን  ጎረባብቶም ብግዜ ቀትሪ አንተ 
ደኣ ተዓጺዩ ሕማቕ ኢዩ ዝስምዖም።በዚ ባህሊ ዚ ሕማቕ 
ዝስመዓካ አንድሕር ኮይኑ ፡ ካልእ ፍኹስ ዝበለ መጋረጃ 
ወይ ዘረፍረፍ ዝብል መጋረጃ ግበር።

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!

5.	 ዝርርብ ምስ ጎረባብትኻ
ቅድሚ ዝኾነ ነገር ንጥፈታት፡ ፌስታታት ምግባርካ 
ን ጎረበትካ ምሕባር  እቲ ዚያዳ ክብረት ኢዩ። ዝኾነ 
ፌስታ እንድሕር ትገብር ሃሊኻ ፡ ንጎረበትካ ምዕዳም 
ጽቡቕ ኢዩ።አቲ ፌስታ ይኹን አቲ ዋጭዋጭታ 
መዓስ ከም ዝጅመርን መዓስ ከም ዚውዳእን ድም 
ንገሮም።ንኽውከሱኻ ድማ ተዛረቦም አቲ ድምጺ ወይ 
ረበሻ ካብ ዓቐን ንላዕሊ ምስ ዝኸዉን።
6.	 ግሉጽነት ሆላንዳውያን
ንብዙሓት ወጻእተኛታት ንሕና ሆላንዳውያን ብጉሉጽነትና 
ወይ ብ ትኽ ኢልካ ምዝራብ ኢዮም ዚፈልጡና።ሓደ 
ካብቲ ኣገባብ ኣዘራርባና ወይ ኣቀራርባና ውን 
ዩ።ንመብዛሕትና ዉን ካብቲ ዘኹርዓና ኢዩ ምኽንያቱ 
ብልክዕ ኩሉ አቲ ዝስምዓና ነቲ ሰብ ነጻ ኮይና ንገልጸሉን 
ወይ ዉን ጸገማት አንተልዩ ፍታሕ ነናድየሉን።ዝኾነ 
ነገር አንተ ደኣ ዘይደሊናዮ ዉን ብንጹር ንሕብር።ብናይ 
ጉሉጽነት ዘይብሉ ባህሊ አንድሕር ደኣ ዓቢኻ ፡ ናይ 
ግድን ዩ ኣብ ኣዘራርባ ይኹን ኣቀራርባ ምስ ሆላንዳውያን 
ክኸብደካ። 

7.	 ኣይትገምት ወይ ኣይትጠራጠር ግን ሕተት
ካብ ቁጽሪ 6 ከምዝደምደምካዮ ብዝኾነ ኣገባብ ቅቡል 
ኢዩ ናብ ጎረቤትካ ኬድካ ብዝኾነ ነገር ክትረዳዳእን 
ሕርኽርኽ ዚብለካ ክትዘራረብን። ሕማቕ ስሚዒታት ኣብ 
ልብኻ ኣይትቀርቅር።ኩሉ ግዜ ድማ ሓንሳብ ምስ ሃዳእካ 
ወይ ምስ ተረጋጋእካ ነቲ ዘሎ ሃዋሁው ምጽራይ አቲ 
ዝበለጸ ኢዩ።
ኣብ መወዳእታ ሓደ መትከል ወይ ነጥቢ ይመጽእ

8.	 ወርቃውያን ሕግታት ፡ንኻልኦት ሓብሕብ 
ወይ ሓግዝ ከምቲ ንስኻ ክትሕብሓቦ  ትደሊ።
ጽቡቕ ዕድል ከምኡ አቲ ጽቡቕ ነገራት ናይ ሃገርካን 
ባህልኻን ምሳና ተኻፈሎ።

ኣገደስቲ ነጥብታት ምንባር ምስ ሆላንዳውያን ጎረባብቲTIPS VOOR HET LEVEN IN JOUW NEDERLANDSE BUURT


