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Hoe merkt u dat klanten dankbaar zijn?

ERIC WIJNACKER

Swobrik is, kun je

zeggen, een busje dat

leidt naar een mooier

leven. Vrijwilligers rijden

mensen die dat zelf niet

kunnen regelen, naar

plekken binnen een

straal van 25 kilometer

vanuit Neder-Betuwe:

,,Het vergroot de

leefwereld van mensen,

die anders ongetwijfeld

vaker thuis zouden

zitten'', zegt coördinator

Huib Kwint.

Swobrik en zijn Ochtense

zusje Klaartje zijn twee

nieuwe busjes. ,,We

hadden er met de vorige

ruim 300.000 kilometer

op zitten in zes jaar tijd.

Dus je hoeft niet te

vragen of er wel gebruik

van gemaakt wordt'',

zegt Kwint. Hij bemant

met enige regelmaat de

telefoon waar mensen

een ritje kunnen bestellen.

,,Oh, op zo veel manieren. Onze chauffeurs en begeleiders horen dat vaak 
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rechtstreeks van de mensen. Maar het meest beeldend zijn misschien wel de 

rouwadvertenties waarin families Swobrik bedanken voor het vervoer dat we 

altijd geboden hebben aan hun dierbare. Dan weet je dat het waarde heeft 

gehad.''

Jullie horen vast weleens schrijnende verhalen.

,,Ja, het volle leven trekt voorbij. Alle mensen die ons bellen hebben een 

verhaal. Zo is er nu iemand die wij driemaal per week naar het ziekenhuis in 

Tiel brengen voor behandeling aan een ernstige ziekte. En we brengen 

echtgenoten of echtgenotes naar hun man of vrouw, die soms kilometers 

verderop in een zorginstelling verblijft. We hebben een vrouw uit Opheusden 

bijna dagelijks naar haar man in een zorgcentrum in Geldermalsen gebracht. 

Recent is hij overgeplaatst naar 't Anker in Kesteren en nu gaat ze zelf op de 

fiets. Nu brengen wij haar man driemaal per week met onze Swobrik weer even

naar hun eigen huis. Dan breng je puur geluk thuis.''

Het is niet allemaal ellende toch?

,,Zeker niet. Zo is er een weduwe in Kesteren die graag naar de gezinnen van 

haar zonen in Veenendaal en Lunteren wil. Ze vraagt altijd of het wel past in 

onze planning. Als we haar halen, loopt de chauffeur nog weleens mee naar 

boven om de naaimachine mee te nemen. Zodat ze bij haar zoon thuis even 

wat kleren kan verstellen. Mooi toch? En 's avonds sjouwen we die naaimachine

gewoon weer even terug. En we brengen ook mensen naar feestjes. Maar om 

tien uur 's avonds stoppen we. Het is zo mooi dat Neder-Betuwe dit heeft, mijn 

moeder woont in Ingen en in de gemeente Buren kennen ze zoiets niet. Dus ik 

weet hoe het is als er geen Swobrik of Klaartje is.''

Wie mogen er gebruik van maken?

,,Alle 55-plussers in de gemeente Neder-Betuwe. Tot ze hun ogen sluiten. En 

mensen die, al dan niet tijdelijk, met een handicap kampen. We kunnen vier 

rolstoelen kwijt in onze Swobrik. Een retourtje vanuit Kesteren naar het 

ziekenhuis in Tiel kost bijvoorbeeld 6,50 euro. Het mooie is dat wij echt 

iedereen bereiken. We brengen een Turkse mevrouw naar Tiel, Molukkers naar 

hun vrijdagse soos in Opheusden en ook het reformatorische deel van onze 



bevolking weet ons goed te vinden. Zes dagen per week staan we van 09.00 

tot 22.00 uur voor iedereen klaar. Op zondag rijden we niet. Hoewel, twee keer 

per jaar brengen we dan nog wel verstandelijk gehandicapten naar een 

speciale kerkdienst in Kesteren. Door samen te werken met Klaartje kunnen we 

efficiënter onze vaste ritten inplannen naar dagopvangcentra, waar dan ook. 

Opvallend is dat Veenendaal en Wageningen populairder zijn voor een 

winkelbezoek dan Tiel.''

Speelt heimwee een rol?

,,Ja, we rijden oud-inwoners van Neder-Betuwe die nu bijvoorbeeld op 

Blommeland in Lienden of in Wageningen wonen terug naar hun eigen Neder-

Betuwse dorp. Voor een bezoek aan bijvoorbeeld een kapper of familie. Neder-

Betuwe blijft trekken hè, dat snappen wij wel. Voor oud-inwoners maken we een

uitzondering op de regel dat je in Neder-Betuwe moet wonen. Want vaak 

hadden ze hier graag nog gewoond: we brengen ze even thuis.''

Naar het ziekenhuis, de dagopvang of familie met het busje Swobrik vanuit 

Neder-Betuwe. Huib Kwint uit Kesteren regelt dat met andere vrijwilligers voor 

55-plussers en gehandicapten. ,,Soms breng je puur geluk thuis.''
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