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'Ze zĳn niet a�ankelĳk' vrĳwilligers

In Rivierenland zijn duizenden vrijwilligers onmisbaar. 'De
Gelderlander' zet ze in de schijnwerpers. Deze keer Jan van Beem
uit Kesteren.

HEIDI VAN DEN BOVENKAMP

JAN VAN BEEM IS CHAUFFEUR BIJ SWOBRIK. FOTO RAPHAËL DRENT
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Tot zijn 70ste heeft Jan van Beem (72) gewerkt als vrachtwagenchauffeur.
Toen hij met pensioen ging, meldde hij zich als chauffeur bij Swobrik. De
busjes Swobrik en Klaartje zijn onderdeel van Stichting Welzijn Ouderen
(SWO) en zijn er voor ouderen en mensen met een handicap. Van Beem:
,,Elke dag tussen negen en elf uur kunnen mensen bellen naar ons
telefoonteam om een afspraak te maken. 's Ochtends en 's middags
vervoer ik mensen die naar de dagopvang gaan. Tussendoor rijd ik
mensen naar bijvoorbeeld het ziekenhuis, de winkel of familie.'' Door
sponsoring en subsidie van de gemeente probeert SWO de tarieven laag te
houden. ,,Voor een retour Kesteren-Rhenen betalen mensen nog geen 4
euro.''

Klaartje en Swobrik staan door de coronamaatregelen sinds februari stil
en Van Beem mist het rijden best. ,,Maar ik vind het veel beroerder voor
de mensen die nu thuiszitten en niet weg kunnen. Zeker in het begin van
de coronatijd heb ik wat klanten gebeld om te vragen hoe het met ze
gaat.''

Zowel de chauffeurs als passagiers zijn veelal boven de 70. ,,Ze zitten in
de risicogroep. En er is altijd een bijrijder die mensen zo nodig helpt met
instappen, de gordel vastmaken of een rolstoel naar binnen rijden. We
hopen dat we dit binnenkort volgens de RIVM-richtlijnen weer kunnen
doen, zodat we weer kunnen rijden.''

Van Beem hoort regelmatig van passagiers hoezeer ze Swobrik
waarderen. ,,Sommigen moeten een paar keer per week naar het
ziekenhuis. Op den duur vinden ze het bezwaarlijk worden mensen te
vragen hen naar hun bestemming te rijden. Door Klaartje en Swobrik zijn
ze niet meer afhankelijk van familie, vrienden of buren. Eigenlijk zou
elke gemeente dit moeten hebben.''

 


