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Amersfoort – Vorige week zijn drie jonge ondernemers een initiatief gestart. Na het 
wandelen in het bos wilde de drie nadat al hun werk als zzp’er weggevallen waren graag iets 
terug doen voor onze zorgmedewerkers. Na een korte brainstormsessie was het plan 
duidelijk. We maken een vlag, ieder huishouden en elk bedrijf die deze vlag ophangt laat zijn 
steun blijken aan het zorgpersoneel die in deze tijden zo hard mensenlevens aan het redden 
is. 
 
Toen wij bezig waren de vlag te maken en productie op te zetten kwam de speech van 
Wobke Hoekstra op tv. Hierin werd verteld dat Nederland hele diepe zakken heeft en dat 
allemaal zou gaan gebruiken om de economie te helpen niet om te vallen. Onze gedachten 
gingen uit naar landen waar dit niet het geval was, landen waar op dit moment dus direct 
hulp nodig is! 
 
Al snel kregen we contact met Stichting Vluchteling die samen met ons geld wilde inzamelen 
voor corona projecten over de hele wereld. Op plekken waar de regering óf niet wilt helpen 
óf waar de zakken nu eenmaal niet zo dik gevuld zijn als in Nederland. De samenwerking met 
Stichting Vluchteling was een feit. 
 
Snel was onze Vlag voor de Zorg geboren en gingen we live. Er kwam al snel veel steun van 
vele mensen, bekend  Nederland en onbekend Nederland.  Dit doel is enorm belangrijk! Er 
staan echt grote rampen te gebeuren als we niet met z’n allen alleen maar naar Nederland 
blijven kijken maar ook het grotere plaatje in beeld hebben. 
 
Juist nu hebben de mensen om ons heen ons nodig. 
 
Steun Stichting Vluchteling via www.VlagvoordeZorg.nl/ en betuig bij het uithangen van de 
vlag ook meteen je steun aan iedereen in de zorgsector in Nederland. 
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