Heb jij weleens een klusje voor
iemand gedaan die geen familie van je
is en waar je geen geld voor kreeg?

Hoe vaak doe jij klusjes voor iemand
anders?

Hoe ziet jouw buurt eruit? Probeer het
in maximaal vijf woorden te
omschrijven.

Doe jij iets voor jouw buurt? Zo ja, wat
dan?

Wat doe jij graag met de kinderen uit
jouw buurt?

Heb jij weleens iets voor jouw
buurman of buurvrouw gedaan? Zo ja,
wat dan?

Heb jij weleens een dier voor iemand
Heb jij weleens boodschappen voor
anders verzorgd? Welk dier was dat en iemand anders gedaan? Voor wie was
wat deed je toen?
dat en waarom deed je dit?

Zou jij weleens iets voor iemand
anders uit jouw buurt willen doen? Zo
ja, wat dan?

Wie ken jij allemaal uit jouw straat?

Wat heeft jouw buurt nodig? (denk
aan: meer bomen / speeltuinen /
parkeerplekken)

Wat zou jij willen veranderen aan je
buurt?

Is er een andere buurt waar je liever
zou willen wonen? En waarom?

Denk jij dat er veel verschillen zijn
tussen een buurt in de stad en een
buurt in een dorp? Welke?

Hoe lang woon je al in je buurt? Wil je
ooit verhuizen? Waarom wel / niet?

Hoe groot (of klein) is jouw buurt?

Hoe praten anderen over jouw buurt?

Wat voor gevoel geeft jouw buurt je?

Voel jij je thuis in jouw buurt?

Hoe zou je de sfeer in je buurt
omschrijven?

Is er wel eens een buurtbarbecue of
een buurtfeest in jouw buurt? En wat
vind je daarvan?

Stel: je krijgt 1 miljoen euro. Wat zou
je dan willen doen voor je buurt?

Wat is je meest favoriete plek in de
buurt en waarom?

Vertel een spannend verhaal over je
buurt.

Wonen er bijzondere of beroemde
mensen in jouw buurt?

Uit hoeveel straten of huizen bestaat
jouw buurt?

Doen mensen uit de buurt wel eens
iets voor jou? Wat?

Voel je je veilig in je buurt? Waarom
wel / niet?

Is er een buurthuis in je buurt? Ga je
daar ook wel eens naartoe? Waarom
wel / niet?

Stel: de koning (of burgemeester)
komt op bezoek in je buurt. Wat zou je
hem willen laten zien?

