SCHOONMAAKTIPS

Twee huisgezinnen schoonhouden
Voor het onderhoud van twee woningen hebt
u een goed tijdsbeheer nodig
Wilrijk, 28 juli 2016 – Bejaarde en hulpbehoevende mensen worden
vaak geholpen en bij hen thuis verzorgd door hun kinderen of andere
familieleden. Voor deze thuisverzorgers betekent dit niet alleen de zorg
voor hun naasten, maar ook het onderhoud van twee woningen.
Kärcher geeft raad om twee huishoudens op de meest doeltreffende
manier te onderhouden.

Tip n°1
Zij die hun ouders of grootouders helpen met schoonmaken, moeten
altijd in gedachte houden dat deze laatsten hun huis gedurende
tientallen jaren zelf hebben onderhouden, en dit op hun eigen manier.
Terwijl diegenen die twee huishoudens moeten schoonmaken, liefst zo
veel mogelijk tijd willen besparen. Dit wil echter niet zeggen dat de
schoonmaakgewoontes van hun naasten van de ene dag op de andere
moeten weggeveegd worden. Zelfs wanneer deze ietwat omslachtig
lijken, zoals het traditioneel schrobben van de vloer met een borstel. De
oude generatie moet zich geleidelijk kunnen aanpassen aan de nieuwe
situatie en mag zeker niet de indruk krijgen als een kind te worden
behandeld.

Tip n°2
Om een tweede woning schoon te maken, is het belangrijk een vaste
dag af te spreken en er wekelijks enkele uren aan te besteden. Om
deze uren beter te benutten, gelden enkele eenvoudige tips: begin met
het reinigen van tafeloppervlakken, schappen en vensterbanken. Begin
bovenaan om te vermijden dat het stof op reeds schoongemaakte
oppervlakken valt. Verwijder vervolgens alle grof vuil van de vloer met
een stofzuiger. Om te eindigen reinig je de vloer met een vochtige
dweil. Begin altijd met de meest propere kamer en ga vervolgens verder
met de meest gebruikte ruimtes zoals de hal en de keuken. Daarna kan
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je de doeken bij jou thuis wassen samen met je eigen materiaal.
Wanneer je deze eenvoudige volgorde respecteert, heb je na de
schoonmaak nog tijd over om gezellig samen een kop koffie te drinken.

Tip n°3
Naast de wekelijkse schoonmaak zijn er ook taken die minder vaak
gedaan moeten worden, zoals het wassen van gordijnen of het poetsen
van de ramen. Hiervoor is het niet nodig twee keer dezelfde uitrusting te
kopen. Wanneer je bijvoorbeeld bij jou thuis een Window Vac hebt, kan
je deze ook gebruiken bij je moeder of grootvader. En de gordijnen kan
je in de wasmachine stoppen voor je begint met poetsen. Gebruik een
kort wasprogramma aan lage toeren en hang de gordijnen weer op als
ze nog vochtig zijn. Zo hoef je ze niet te strijken.

Tip n°4
Bejaarde en hulpbehoevende mensen zijn over het algemeen minder
mobiel. Daarom zullen er zeker kamers zijn die weinig of helemaal niet
meer gebruikt worden, wanneer ze in een groot appartement of een
huis wonen. Toch moet ook in deze kamers regelmatig stof afgenomen
worden. Dit kan veel sneller en eenvoudiger na een grondige
opruimbeurt. Dit opruimen moet natuurlijk wel gebeuren samen met de
bewoners of op zijn minst met hun akkoord. Ongebruikte meubels of
bedden kunnen worden afgedekt met een laken, dat later eenvoudig
buiten kan worden uitgeschud of gewassen. Vervang open kasten door
vitrinekasten of kasten met deuren zodat geliefde souvenirs beschermd
zijn tegen stof. Regelmatig verluchten voorkomt een duffe geur in
weinig gebruikte kamers. De kamers moeten ook regelmatig verlucht
worden.

Tip n°5
Af en toe is het nodig het vuil onmiddellijk te verwijderen en kan er niet
gewacht worden op de wekelijkse schoonmaak met de hulp van familie.
Zo wil toch niemand broodkruimels op de vloer laten liggen. De lichte
en handige accu-rolveger van Kärcher is hiervoor ideaal. Je hebt hem
altijd bij de hand en hij verwijdert vuil in een wip. Tijd om afscheid te
namen van veger en blik!

