
 
 

 

 

 

 

Foar: GGD Fryslân, o.f. direkteur Margreet de Graaf            Ljouwert, 9 febrewaris 2022 

Oer: Plombrief foar brûken Frysk                  

 

P L O M B R I E F 
 

Achte GGD Fryslân, achte Margreet de Graaf, 

 

De Ried fan de Fryske Beweging dy’t krewearret foar it Frysk, stelt it tige op priis dat minsken en 

ynstânsjes it Frysk brûke en op positive wize opkomme foar mear romte foar it Frysk. GGD Fryslân 

is sa’n ynstânsje en syn direkteur Margreet de Graaf is sa’n persoan. Dêrom ha we besletten om ús 

erkenning út te sprekken troch jim/jo mei dit brief in saneamde “plom” ta te kennen. 
 

Wêrom in plombrief  

De GGD stiet sûnt de útbraak fan de koroana-pandemy twa jier lyn yn it brânpunt fan 

de publike belangstelling as de organisaasje dy’t ferantwurdlik is foar it test- en faksinaasje-program 

fan de oerheid. Foar GGD Fryslân soarget direkteur Margreet de Graaf meastentiids foar de 

kommunikaasje nei it Fryske publyk. Benammen fia Omrop Fryslân wie hja bytiden net fan de radio 

en telefyzje te brânen. Frou De Graaf besefte as gjin oar dat de taal tige wichtich is om it grutte 

publyk te berikken. Nei’t hja yn ’t earstoan noch Nederlânsk prate yn de fraachpetearen, stapte hja op 

in beskaat stuit dêrom op it Frysk oer. Net allinnich praat Margreet de Graaf geef Frysk, mar ek brûkt 

hja de taal op sa’n natuerlike wize dat it boadskip optimaal oerkomt by de doelgroep.  
 

Sichtber Frysk 

GGD Fryslân lit ek noch op in oare wize sjen each te hawwen foar it belang fan de Fryske taal yn 

Fryslân. Yn de ûnderskate Fryske test- en faksinaasjesintra wurdt it Frysk sichtber makke mei 

opskriften yn it Frysk, it Nederlânsk en it Ingelsk. Sa kinne minsken nei in faksinaasje bygelyks in 

foto meitsje by de tekst Ik bin faksinearre!. Bern dy’t har teste litte krije in prachtich Frysk Diploma 

foar moed mei de tekst Wat wiesto flink by de test! Do wiest sa stoer as in tiger!  
 

Ta beslút 

De Ried fan de Fryske Beweging wurdearret dit allegearre tige en hat dêrom besletten GGD Fryslân 

en syn boechbyld Margreet de Graaf in “plom” te jaan. Wy hoopje dat GGD Fryslân op dizze wize 

trochgean sil, ek as frou De Graaf de GGD ein maart ferlit foar in oare funksje.  
 

Ferfolch 
Wy sille dizze plom ek kenber meitsje fia de media. Dan wurdt ús wurdearring foar it hanneljen fan 

GGD Fryslân sichtber foar de wrâld yn de hope dat dit foarbyld neifolging fynt op managementnivo 

binnen de Fryske sûnenssoarch.   

 

Mei freonlike groetnis, 

út namme fan it bestjoer fan de Ried fan de Fryske Beweging, 
 

Pier Bergsma,         Nynke Beetstra,  

foarsitter           skriuwer 


