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Door het coronavirus wordt hulpverlening op wijk- en 

buurtniveau erg belangrijk. In tijden zoals deze geldt 

meer dan ooit dat een goede buur(t) echt goud waard is. 

Meld jouw initiatief aan
JUIST  IN DEZE TIJDEN 
IS EEN GOEDE BUUR(T) 
GOUD WAARD”

Ook in de huidige situatie, waar sociaal
contact wordt afgeraden, is het mogelijk 
elkaar te helpen. Zoals met regelmaat een 
oogje in het zeil houden of boodschappen 
halen voor kwetsbare ouderen die niet de 
deur uit durven of kunnen.

Flevolanders helpen elkaar!

Veel attente inwoners van de gemeente 
Dronten zijn hier al mee begonnen. 
Vooral op social media zien wij dat vraag en 
aanbod bij elkaar komen. Zoals bijvoorbeeld
binnen de Facebookgroep "Flevolanders
helpen elkaar! Dronten". Diverse hulpdiensten
worden aangeboden: van kaartjes schrijven
voor bewoners van de Regenboog, tot 
oppassen op kinderen en het afhalen van 
medicijnen bij de apotheek. Maar ook de 

hond uitlaten of eten koken wordt regelmatig
aangeboden. Prachtige initiatieven die wij als
gemeente Dronten toejuichen. 

ZamenEén.nl

Ook de medewerkers van de gemeente
Dronten hebben zich aangeboden als vrij-
willigers om een luisterend oor te bieden. De
coalitie ZamenEen is gericht op het voor-
komen van eenzaamheid in de gemeente
Dronten en staat klaar voor mensen die daar
behoefte aan hebben. Voor meer informatie:
www.zamen-een.nl

SamenActief.nl

SamenActief is het wijk- en buurtplatform 
van de gemeente Dronten. Het team van 
SamenActief nodigt de inwoners van de 
gemeente Dronten uit om te komen met 
initiatieven, die - vooral  in deze bijzon-
dere tijden - van belang zijn. Initiatieven 
waarmee andere mensen geholpen of 
ondersteund kunnen worden. SamenAc-
tief zal deze initiatieven delen op social 
media en op haar website. Meld jouw 
initiatief aan op www.samenactief.nl of 
mail deze naar samenactief@dronten.nl.
Samen maken we de gemeente Dronten 
leuker, beter en socialer!
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