
Samen Actief, het wijkplatform van de 
gemeente Dronten, nodigt iedereen uit om 
te komen met initiatieven voor jouw wijk of 
buurt. Initiatieven die de gemeente mooier, 
leuker, beter en socialer maken. Wist je dat 
al veel initiatiefnemers jou voorgingen en 
bewonersbudget hebben ontvangen? Heb 
je een idee of inspiratie nodig? Eerdere 
interviews teruglezen? Kijk dan op onze 
website www.samenactief.nl. Hier 
vind je ook het online invulformulier 
voor het aanmelden van jouw initiatief.

Beste gemeente,
Ik heb ook ‘n idee voor onze buurt!

SAMEN ACTIEF
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Bewoners van de straat Melisse in Dronten-Zuid hebben een gezellige 

activiteitenmiddag georganiseerd om elkaar wat beter te leren kennen. 

De dag begon met een reanimatiecursus, gevolgd door een knutsel-

middag waarbij er insectenhotels werden gemaakt en de kinderen uit 

de buurt meededen aan het project ‘Handjes op de stoep’.

"EENZAME BEWONER VOND 
EEN MAATJE TIJDENS DE
BUURTMIDDAG"

KRUIDENBUURT - DRONTEN
Sandra Brink is één van de bewoners die 
contact heeft gezocht met Samen Actief. 
Reden? Meer contact met elkaar. “Dat bete-
kent niet dat we elkaar gaan overlopen, maar 
gewoon een keertje zwaaien of een praatje 
maken is al genoeg. Je weet immers nooit 
wanneer je elkaar een keertje nodig hebt 
en dan is het goed als je elkaar al een beetje
kent. Bovendien is deze burendag gewoon 
ook goed voor een hele gezellige dag.”

De knutselmiddag en reanimatiecursus 
volgen op eerdere succesvolle samen-
werkingen met Samen Actief. Brink: “We
kregen in 2018 voor Burendag een heel leuk 
pakket met allerlei spullen, zoals bellenblaas, 
stuiterballen en kleurplaten. Dat was een 
enorm leuke dag, waarop we ook met zijn
allen een buurtbank hebben gemaakt.”

“Dankzij die dag heeft één van de buurt-
bewoners die een beetje eenzaam was
een maatje gevonden waarmee ze nu elke
zondag naar de kerk gaat. Ook zij heeft zich 
dit jaar weer voor de buurtmiddag aange-

meld. Daar doen we het voor. Alles bij elkaar
is dit zo goed bevallen, dat we toen eigenlijk 
direct besloten om dit jaar weer een dag voor 
de buurt te organiseren.”

Laagdrempelig, leuk en een moment om
een keertje echt iets samen te doen, zo luidt
de conclusie over Samen Actief. “Iedereen
is tegenwoordig druk en dit is een moment

waarop we elkaar weer een keertje spreken. 
Ook voor de kinderen uit de buurt is dit een 
hele leuke dag. De kinderen komen nader tot 
elkaar en dan volgen de ouders vaak vanzelf. 
We raden Samen Actief dan ook aan voor elke
buurt in de gemeente Dronten”, zo besluit 
Brink. 

ZamenEen is de coalitie tegen eenzaamheid die 
bewonersinitiatieven zoals de buurtmiddag in 
de Melisse van harte ondersteunt. Lees hierover  
meer in het ZamenEen Journaal elders in deze 
krant of kijk op www.zamen-een.nl.

“Je weet nooit  wanneer je elkaar een keer nodig hebt”

"IEDEREEN IS TEGENWOORDIG 
DRUK; DIT IS EEN MOMENT DAT 
JE ELKAAR EEN KEER SPREEKT"
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