
           

Bloemenactie 
 
De Corona-maatregelen houden ons behoorlijk in de greep. En de versoepeling 
van de richtlijnen komt maar langzaam op gang. Niet iedereen zal er evenveel 
last van hebben, maar er zijn veel mensen die het door de maatregelen moeilijk 
hebben, die nauwelijks meer sociaal contact hebben en zich misschien eenzaam 
voelen of opgesloten. Speciaal voor die mensen heeft de Provincie Fryslân geld 
beschikbaar gesteld om hen een hart onder de riem te kunnen steken. Ook in 
Drogeham! 
 
Mei Elkoar Yn Droegeham (MEYD) wil graag bij al deze mensen een bloemetje 
bezorgen. Maar daar hebben we jullie hulp bij nodig. Wij horen namelijk heel 
graag wie er bloemetje kan gebruiken om diegene te laten weten dat we er in 
Drogeham voor elkaar willen zijn. Een kleine blijk van aandacht en van ‘omsjen’ 
naar elkaar. 
 
We horen graag waar we met onze bloemen naartoe mogen, dus geef de namen 
maar aan ons door. Dat kunt u anoniem doen, zonder dat de ontvanger weet wie 
hem of haar heeft aangemeld, en ook zonder een eventuele reden te vermelden. 
U mag meerdere mensen tegelijk aan ons doorgeven, graag zelfs, want hoe 
meer dorpsbewoners we blij kunnen maken met een bloemetje, hoe mooier deze 
actie wordt! Eventuele dubbelingen halen wij er wel uit, dus het zal niet gebeuren 
dat de één 3x bloemen krijgt en anderen daardoor niets. 
 
Het enige dat we nodig hebben, zijn de namen en adressen van degenen waar 
wij met bloemen naartoe gaan (alleen in Drogeham!). Deze namen en adressen 
kunt u tot uiterlijk 19 augustus aan ons doorgeven.  
 
Dit kunt u mailen naar MEYD@drogeham.com maar u kunt ook onderstaand 
strookje in de brievenbus doen op één van de volgende adressen:  
 * Ingrid Alma, Sânkop 9 
 * Anita Bakker, Walbrechta 3 
 
De vrijwilligers van MEYD zorgen ervoor dat de bloemen volgens de richtlijnen 
van het RIVM op de juiste adressen afgeleverd worden. Dit zullen we doen in de 
week van 24 tot 30 augustus. 
 

 
Ik wil graag bloemen voor de bloemenactie (24-30 augustus) laten bezorgen bij: 
 
Naam: ______________________  Adres: _____________________   

Naam: ______________________  Adres: _____________________   

Naam: ______________________  Adres: _____________________   


