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Kindertaxi helpt

Een kindertaxi die onze kleintjes naar alle naschoolse
activiteiten brengt, zonder dat we ons zorgen hoeven
te maken over hun veiligheid en we ervan overtuigd
zijn dat ze zich in goede handen bevinden? Dat kan
op Curaçao. Kids Cab werd bedacht door een
moeder, die er steeds mee zat haar kinderen na
school naar de verschillende sporten, lessen en
feestjes te moeten brengen, maar vanwege haar
eigen drukke werkschema klem kwam te zitten. Ze
ontwikkelde een bedrijf dat niet alleen kinderen
vervoert, maar nota bene op een superveilige manier.
Kids Cab is een transport voor kinderen van 5 tot 18
jaar, met de nadruk op veiligheid.

(deel 2)
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Verbrugge
komt uit een opticiënsfamilie, is zelf
optometrist
en
moeder van een
tweeling, zoon Owen en dochter
Fay en stiefzonen Daniel en Kevin. De afgelopen twintig jaar
oefende ze haar beroep met heel
veel liefde uit, maar de laatste jaren begon het een beetje te kriebelen en wilde ze iets anders
gaan doen, een andere uitdaging
aangaan. Toen ze destijds als alleenstaande moeder erg krap
kwam te zitten met het rondrijden van haar kroost na school
begon het idee van Kids Cab bij
haar te spelen, want ze herkende
het probleem namelijk ook bij
familie en vrienden.
Verbrugge: ,,Mijn ouders hadden altijd geholpen met de opvang en het rondrijden van de
kinderen. Toen mijn vader overleed, veranderde toch wel het

een en ander in mijn leven. Je
moet er rekening mee houden
dat de oma’s en opa’s, tantes en
ooms wel kunnen helpen, maar
die zijn niet altijd beschikbaar.
En je wil ook niet dat je kinderen
tekort komen door ze hun lesjes
te ontnemen omdat er geen vervoer is. Vooral sporten na school
vind ik zo ontzettend belangrijk.”
Het idee van Kids Cab was er
al lang, maar alle voorbereidingen en aanvragen (ontheffing)
namen veel tijd in beslag. Officieel bestaat het bedrijf nu al vanaf
dit nieuwe schooljaar en draait
zonder de proeftijd sinds afgelopen november. Beide auto’s (een
‘van’ en een personenauto) zijn
de hele week fulltime in bedrijf.
Sommige kinderen worden van
school opgehaald, anderen van
de naschoolse opvang, kinderen
worden thuis opgehaald, sommigen moeten naar een feestje

Melitza Verbrugge: ,,Ook als bijvoorbeeld de ouders een
keer naar het buitenland moeten en de kinderen door familie worden opgevangen, is het altijd fijn als ook het vervoer
na school naar de verschillende clubs en lesjes van de kinderen gewoon doorgaat.”

worden gebracht, of van een
feestje naar huis, naar en van
lesjes, of alleen naar lesjes waarna ze door de ouders opgehaald
worden. Verzin het maar, het
maakt allemaal niet uit. Alles is
mogelijk. Er zijn enkele ritten en
retours.
De naam Kids Cab ligt heel
makkelijk in de mond, vooral
voor kinderen. Er zijn er heel
wat die na school rondgereden
worden, vaste kindklantjes. Hun

schema wordt aangepast en gaat
via een systeem waarbij de kinderen die een vast wekelijks
schema hebben, een maandelijks pakket hebben. Dat zijn de
vaste klanten. Zij staan als zodanig in het schema ingedeeld,
voor bijvoorbeeld 2 à 3 keer in de
week op vaste dagen.
Ook voor niet-vaste afspraken
kan gebruikgemaakt worden
van Kids Cab, maar vanwege veiligheid worden alleen kinderen,
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Wie klaar is met het
leven, diens honger
is gestild.
Martie Genger
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Danzel de Windt en zijn moeder Engeline de Lannoy.

Kim Emnes van de naschoolse opvang ‘Kids in
Motion’ met haar eigen kinderen, die ook klant
zijn van de kindertaxi.
EIGEN FOTO

