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Femke's oproep voor steun
Hoi!
Ik ben Femke en werkzaam in Nij Statelân te Menaam.
Op dit moment zit ik thuis vanwege mijn zwangerschap.

Hierdoor kan ik helaas niet mijn collega's helpen en zorg bieden aan de bewoners.

Terwijl je dat nu juist graag wil in deze onzekere en moeilijke situatie..
Want hoe moet moet je bewoners uitleggen dat ze nu tijdelijk geen visite mogen ontvangen? Terwijl ze hier de hele
week naar uitkijken.. hoe moet je de bewoners uitleggen dat ze niet meer gezellig met elkaar kunnen eten, maar 1 op 1
aan een tafel... dit is voor de collega's en bewoners gewoon heel moeilijk..
Juist nu heb je je familie nodig..



Het bleef maar door mijn hoofd gaan, hoe kan ik wel wat betekenen voor de bewoners en collega's?

Toen ben ik op het idee gekomen om een oproep te plaatsten op social media.
Ook heb ik een mail gestuurd naar Omrop Fryslân, met de vraag of ze mijn oproep ook op hun sociaal media wilden de-
len. Al snel kreeg ik reactie van Omrop Fryslan, ze hebben de oproep op hun website gezet. Geweldig!
Zo kunnen we nog meer mensen bereiken !



Vanmorgen werd ik benaderd door Omrop Fryslân met de vraag of ze mij mochten interviewen wegens de oproep.
Daar zeg ik natuurlijk geen nee tegen.
Vanmiddag om 13.45 heb ik mijn oproep op de radio toegelicht. Met de hoop zo nog meer mensen te bereiken.



Geweldig om te zien wat zo'n oproep doet, er zijn al bossen tulpen gebracht vanuit Midlum en ook zijn er al stapels
kaarten binnen gekomen!! Prachtig!!

.



Ook wil ik via deze weg jullie vragen om een kaartje / tekening te sturen naar Nij Statelân. Zo kunnen we de bewoners
en collega's een warm hart toedragen in deze moeilijke tijd.

Adres:
Nij statelân
Nylan 25 9036 JL menaam

Liefs Femke
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