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Waardering in deze moeilijke tijden kent geen beperkingen

Beste SieV-leden,
Van alle kanten worden nu ook de helden in de schoonmaak gesteund en bejubeld. Deze steun
is zeker hartverwarmend; tot op heden vooral symbolisch en nagenoeg niet van geldelijke
aard.
Bijzonder eigenlijk om dit te ervaren en veel van onze helden die al jaren in de
schoonmaakbranche werken, snappen de ophef niet en vinden hun werk de normaalste zaak
van de wereld. Want waarom zijn zij werkzaam in de schoonmaak? Dat is vanwege hun drive
voor het vak, een passie of een simpele noodzaak. Uiteraard verwacht iedereen zijn of haar
salaris aan het eind van de periode of maand op de bankrekening te zien landen. Maar het
gaat inderdaad om het “gezien en gewaardeerd worden”. Daar hebben we als branche jaren
voor gevochten en menig promotiefilmpje aan gewijd. Eigenlijk triest dat deze moeilijke tijden
nu juist dit wel hebben bewerkstelligd!
Binnenkort is het de Dag van de Schoonmaker. Noteer het in de agenda dat deze dag op
15 juni 2020 valt. Op deze dag is het de bedoeling dat alle schoonmakers bedankt worden
voor hun werk en de goede zorgen. Ik spreek de wens uit dat we deze dag dit jaar breder weg
gaan zetten, want die waardering mag niet stoppen. Laat iedereen nu de schoonmaker, man
of vrouw, bedanken via een gebaar dat verder reikt.
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Een gebaar dat u ook niet in harde cash hoeft te doen. Maar in een cadeau dat u aanschaft bij
uw lokale middenstander. Een bloemetje, een doos bonbons, een lekker gebakje, een
waardebon voor een beautysalon of een kappersbezoek. Of denk aan een dinercheque bij het
restaurant op de hoek.
Want iedere ondernemer merkt de gevolgen van een krimpende economie. Opinies van
diverse mensen geven aan dat het onmogelijk is dat wij ongeschonden door deze crisis heen
komen. Zoals wij de crisis nu met zijn allen bestrijden, zo zouden wij ook onze (lokale)
economie weer een handje kunnen helpen.
Als bestuur denken wij na over hoe wij de Dag van de Schoonmaker gaan invullen. Wij willen
juist nu extra aandacht geven aan zij die het verdienen. En dan roepen wij iedereen op een
steentje hieraan bij te dragen. Een bos bloemen doet wonderen en nu zeker niet alleen bij de
ontvanger!
Met vriendelijke groet,
namens het gehele SieV-bestuur,

Maurice Rutgrink,
voorzitter
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