"Gepensioneerde haalt kinderen op"
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Gezinsondersteuning
Elisabeth uit Mortsel schakelt vandaag al hulp in voor opvang van kroost
Vlaams Parlementslid Griet Smaers (CD&V) uit Geel dient een wetsvoorstel in om senioren en studenten tegen betaling in te zetten
voor gezinsondersteunende taken.
"Een goed idee", zegt Elisabeth uit Mortsel, die vandaag al een beroep doet op een jonggepensioneerde.
b Elisabeth en haar man hebben twee kindjes. Ze zijn twee en vier jaar. "We houden veel van onze kinderen, maar hebben er toch
bewust voor gekozen om voltijds te blijven werken", zegt ze. "We doen ons werk ook erg graag. De huishoudelijke beslommeringen
besteden we in de mate van het mogelijke uit, om die tijd aan onze kinderen te kunnen besteden."
Vandaag worden de kinderen van Elisabeth overdag nog opgevangen in de crèche. "Maar wat als de oudste naar school gaat? Als
ik insta voor de begeleiding van de huistaken én eten moet bereiden, moet ik al om halfvier stoppen met werken. Dat is niet mogelijk.
Ik heb een werkgever die heel soepel is als de kinderen ziek zijn, maar hij verlangt wel enige flexibiliteit in de werktijd op de andere
momenten."
Elisabeth doet nu al een beroep op een senior om de kinderen van de crèche te halen en thuis even op te vangen.
In het zwart
"We betalen haar in het zwart, want een andere mogelijkheid is er op dit ogenblik niet. Het was helemaal niet moeilijk om iemand te
vinden voor deze taak. We plaatsten een advertentie in de krant en hebben verscheidene kandidaten gesproken. We konden zelfs een
selectie maken."
Elisabeth werkt op een personeelsdienst.
Ze weet dat er voldoende kandidaten zijn om tegen betaling wat gezinsondersteunende taken uit te voeren.
"Er zijn zoveel jobstudenten die op onze dienst komen aankloppen, maar nergens werk vinden.
Ons buurmeisje smeekt ons om te mogen babysitten. En wij zijn erg gebaat bij die hulp. Ik heb liever dat mijn jongste tijdens de
vakantie in de thuisomgeving kan blijven, zodat hij nog een middagdutje kan doen."
Geen stress
"Ook voor mezelf is het belangrijk om met de kinderen bezig te kunnen zijn zonder dat de stress toeslaat", zegt Elisabeth. "Onze
hulp haalt de kinderen op met de auto, geeft hen een vieruurtje, stopt hen even in bad en doet wat voorbereidende taken voor het
avondmaal. Het geeft mij de kans om echt met mijn kinderen bezig te zijn."
Voor vele ouders is zo'n hulp de enige mogelijkheid. Elisabeth kan af en toe nog rekenen op haar moeder, die niet te ver woont. "Maar
ze is 65 en heeft zeven kleinkinderen. Ik kan dus ook niet alle druk bij haar leggen.
Mijn mama vangt de kinderen nog één dag per week op."
Rechtszekerheid
De prijs is voor Elisabeth geen beletsel.
"De 11 euro per uur die Griet Smaers voorstelt, betaal ik nu ook. Dat is heel billijk. Belangrijk is vooral dat zo'n wet ons ook meer
rechtszekerheid kan geven.
Want wat gebeurt er vandaag als de senior op wie wij een beroep doen, onderweg een ongeval zou hebben?"
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