Zaterdag 7 maart 2020

Achtergrond

drukke ouders

Vervoer van de kinderen naar Parke Den Dunki en weer terug naar de locatie Kurá di Arte.

die van tevoren geregistreerd
staan bij de Kids Cab opgehaald
en afgezet op hun afspraken.
Het kind en de chauffeur moeten al aan elkaar bekend en gewend zijn. Zo gauw de passagier
(het kind) in de auto zit, krijgt de
ouder een app-berichtje en ook
meteen weer een wanneer het
kind veilig is afgezet op de bestemming. Dit is een extra service om de veiligheid van de kinderen te garanderen.
Voor niet-vaste ritten is de
aanschaf van een strippenkaart
vaak voordeliger. Verbrugge:
,,Een strippenkaart van 5 of van
10 of van 20 ritten kan aangeschaft worden, omdat niet iedereen altijd een vaste route nodig
heeft, maar bijvoorbeeld slechts
voor dagen waarop het niet lukt.
Ouders kunnen bijvoorbeeld
even vastzitten vanwege een vergadering. Die kunnen op dat
moment gebruikmaken van de
strippenkaart en het kort tevoren
doorgeven dat ze die dag gebruik willen maken van het vervoer voor hun kind(eren). De
strippenkaart kan dus altijd, ook
op niet-vaste dagen worden gebruikt en hoeft het dus niet per
se om een routineschema te
gaan. Wel moet er rekening mee
gehouden worden dat de vaste
klanten voorrang hebben. Daarom is het verstandig om zo snel
mogelijk contact op te nemen
met Kids Cab om te kijken of er
een auto beschikbaar is.”
Bij Kids Cab worden de taxichauffeurs compleet gescreend,
zowel op rijgedrag als op goed
gedrag en moeten ze ten minste
vijf jaar rijervaring hebben. Er
wordt naar gestreefd dat er voor
elk kind een vaste chauffeur beschikbaar is, een ‘personal driver’ is de opzet bij het bedrijf,
want dit schept een vertrouwensband tussen beiden. Verbrugge: ,,Wegens indeling is dit
niet altijd mogelijk, maar we

doen ons uiterste best en houden het op maximaal twee verschillende chauffeurs per kind.”

Kindklant

Danzel de Windt is net 11 jaar
oud geworden en heeft een heel
druk programma. Hij zit op het
Vigdis Jonckheer Mensing College in groep zeven. Hij voetbalt
bij sportclub Atlétiko Saliña en
ook zit hij in de voetbalselectie
van de voetbalfederatie FFK,
team Diamond. Hij behoort tot
de uitgekozen voetbaldiamantjes van Curaçao, die opgeleid en
klaargestoomd worden voor een
voetbalcarrière. Hij doet in totaal

tien uur voetbaltraining per
week, op maandag, woensdag,
vrijdag en zondag, zonder de
wedstrijden mee te tellen. Ook
gaat hij tweemaal per week, op
dinsdag en donderdag naar
huiswerkbegeleiding. Wanneer
ik hem vraag hoe hij het vindt
om met de kindertaxi opgehaald
te worden, gaan z’n oogjes glinsteren van plezier. Hij maakt er
dolgraag gebruik van en kijkt
ook erg uit naar die dagen. Hij
heeft twee ritjes per week. Normaliter maakt hij op de dinsdag
en donderdag gebruik van de
kindertaxi om naar de huiswerkbegeleiding gebracht te worden,

Danzel wordt thuis opgehaald.

FOTO’S KIDS CAB

maar er wordt ook wel eens
gewisseld om hem naar een
van de voetbaltrainingen te
brengen.
De moeder van Danzel, Engeline de Lannoy had een fulltime
baan en kon hem niet altijd halen en brengen. Ze zag bij de
school een auto staan met het
logo ‘Kids Cab - safely driving the
future’, ze maakte contact en
vroeg naar een offerte. De responstijd was heel snel en duidelijk en ze was direct verkocht na
het lezen van de overeenkomst
en vooral van de veiligheidsvoorschriften. Dat laatste was heel
erg belangrijk voor haar. Kids
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Cab heeft nu een deel van
haar ‘rush’-momenten overgenomen, zegt ze, wat haar als alleenstaande moeder zeer gelukkig maakt. Bovendien is ze sinds
kort startend ondernemer van
een eigen bedrijf. Kids Cab
ondersteunt haar zodanig bij de
ophaal- en brengmomenten van
haar kind, dat ze altijd paraat
kan staan voor haar onderneming en ze ziet dit dan ook als
een win-winsituatie. De Lannoy:
,,Mijn persoonlijke ervaring met
Kids Cab is tot nu toe zeer goed,
geruststellend en met vertrouwen. Toen ik erover hoorde,
dacht ik dat het vast een dure
grap zou zijn. Maar om heel eerlijk te zijn, het valt mee.”
Ook Kim Emnes van de naschoolse opvang ‘Kids in Motion’ in de Kurá di Arte is te spreken over de kindertaxi, waarmee
ze via Facebook in contact
kwam. Emnes: ,,Voor de ouders
van onze kinderen van de naschoolse opvang in Pietermaai,
was ik op zoek naar een
betrouwbare transportservice,
waar ik mee kon samenwerken
om de kinderen van de scholen
op te halen en naar ons te brengen. Kids Cab omschrijf ik als
vertrouwelijk, veilig en flexibel,
want als ouder wil je de zekerheid dat je kind veilig en vertrouwd wordt gebracht en/of gehaald en die zekerheid wordt
door Kids Cab gegarandeerd.
Wij werken dan ook heel graag
met hen samen. Ook voor onze
buitenschoolse dagactiviteiten
maken wij gebruik van de
dienstverlening, die elke vrijdag
voor het vervoer van de kinderen
naar Parke Den Dunki zorgt en
weer terug naar de locatie Kurá
di Arte.
i www.kidscabbv.com

