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Glazenwassers Rietbroek brengen ouderen fleurige kerstgroet
“De bewoners van de Onderwatershof waren blij verrast”, reageert Annelies
van Markwijk van zorgorganisatie Cardia. Op 13 december bezocht een team
van acht glazenwassers van glasbewassings- en gevelonderhoudbedrijf
Rietbroek een van de woonzorgcentra van Cardia en verraste bewoners met
een kerstster. “Geven maakt blij. En daar word je zelf ook blij van”, motiveert
directeur Peter Rietbroek de hartverwarmende actie.
Cardia is een christelijke zorgorganisatie in Den Haag en Rijswijk. De stichting vindt
haar inspiratie in compassie met mensen en de kracht van hoop, geloof en liefde.
Cardia’s ‘Hart voor zorg’ is persoonlijke aandacht. Voor het managementteam van
Rietbroek uit Rijswijk was dit drijfveer om een activiteit te bedenken. “De wereld
verandert. De overheid trekt zich terug in de zorg van mensen. Dus komt het veel
meer neer op de maatschappij aan en moeten wij iets doen, vonden we”, aldus Peter
Rietbroek
Direct enthousiast
Natuurlijk was de situatie van en aandacht voor eenzame ouderen door het populaire
tv-programma ‘Geer & Goor: Effe geen cent te makken’ het Rietbroek-team niet
ontgaan. Peter Rietbroek hierover: “Er zijn veel oudere mensen die om wat aandacht
verlegen zitten en het geweldig vinden als je even langskomt voor een praatje.
Omdat geven blij maakt, dachten we: ‘we gaan Kerststerren uitdelen’. Toen we het
idee lanceerden, waren onze glazenwassers direct enthousiast. Zij zijn vrijdag naar
de Onderwatershof in Rijswijk gegaan.”
Blij verrast
“De bewoners waren blij verrast. Wat een aardige, hartelijke mannen”, blikt Annelies
van Markwijk, medewerker Welzijn en Vrijwilligerscoördinator, in haar reactie daags
na de Kerststerren-actie terug. Van het 8-koppige team glazenwassers gingen er drie
aan de slag met het maken van kerststukjes. Twee van hen dronken koffie en
praatten met bewoners in de bibliotheek van de Onderwatershof en de drie anderen
gingen langs de deuren om bewoners te verblijden met een Kerstster.
Spontane vrijwilligers
Peter Rietbroek tot slot: “De actie is zo goed ontvangen. Door Cardia. Door de
bewoners. En door de glazenwassers. Het is voor ons aanleiding om het succes van
deze kleine actie verder uit te rollen en dus vaker dit soort initiatieven te nemen. Wat
daarnaast heel leuk is, is dat er glazenwassers zijn die hebben aangegeven ook in
hun vrije tijd wat voor de ouderen te willen doen. Dat is toch prachtig!”
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Over Rietbroek
Rietbroek heeft sinds 1991 ervaring in glasbewassing, gevelonderhoud en glasrenovatie. De
pijlers van de dienstverlener zijn nog altijd dezelfde als die destijds aan de basis stonden:
een familiebedrijf met praktijkkennis en met een sterk accent op klantgerichtheid.
Naamgevers Peter en Rob Rietbroek bouwden hun glazenwassersbedrijf uit tot een allround
dienstverlener waar een team van 55 toegewijde en vakkundige medewerkers zich dagelijks
inzetten voor hun toppositie in de markt.

