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Betreft: Bloemisten essentiële winkels

Geachte heer Rutte,
Van harte gegund
Namens alle 3.000 bloemisten en hun 10.000 medewerkers biedt Koninklijke Vereniging Bloemist
Winkeliers (VBW) u graag dit prachtige FloraVita-energie-boeket aan. We willen u hiermee een hart
onder de riem steken en extra energie en focus geven, om in deze zwarte tijden van corona optimaal
te functioneren.
Bloemen en planten dragen bij aan welzijn, gezondheid, functioneren en sociale cohesie
Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat bloemen en planten bijdragen aan mentale en fysieke
gezondheid, focus en functioneren en sociale cohesie. Specifieke vormen, kleuren en geuren hebben
zo hun eigen werking. Dit boeket is gericht op extra energie, focus en functioneren. Een beetje
“Vitamine Groen” in de werk-/thuis-situatie doet heel veel goeds en maakt vaak het verschil.
Bloemist essentiële winkel
VBW wil graag uw gewaardeerde aandacht vragen voor de belangrijke positie van bloemisten en pleit
er dan ook voor om bloemisten op te nemen in het overzicht van essentiële winkels. Zonder
bloemen en planten ga je niet dood, met bloemen en planten leef je gezonder, beter en kan je meer
presteren. Juist in deze tijd moeten bloemen en planten maximaal toegankelijk blijven, voor jezelf en
voor anderen, op de thuiswerkplek en in sociale omstandigheden als “normaal” bezoek minder
normaal en gemakkelijk is geworden.
Uw steun voor bloemisten is essentieel
Uw steun voor ons verzoek om bloemisten te zien als essentiële winkels is voor ons van
doorslaggevend belang. Aanvullend geven we u graag mee dat het coronatoegangsbewijs voor
klanten en medewerkers, noch in 3G en 2G, voor onze relatief kleinschalige winkels met beperkte
bezetting eigenlijk niet haalbaar en effectief is. We hopen dat u ook hierin meedenkt met onze
branche.
Graag zien we uw inzet en reactie hierop met vertrouwen en belangstelling tegemoet.
Uiteraard zijn we daarbij vanzelfsprekend bereid om nadere uitleg en toelichting te geven op de
werking van bloemen en planten op uw en onze gezondheid en welzijn en onze wens om bloemisten
te zien als essentiële winkels.
Met fleurige groet, namens alle 3.000 bloemisten in Nederland,
Koninklijke Vereniging Bloemist Winkeliers
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