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Gastouder Ellen Stinis (60)
Kinderen Liselot (33), Beer (31)  
en Jose!en (28) 
Kleinkinderen Jimi (2) en Kaat (14 
maanden) Dagen opvang 1 dag per 
week van 9 tot 18 uur

‘Mijn kleindochter Kaat was pas twee 
maanden oud toen ik begon met weke-
lijks oppassen. Het leek ons handig om 
daar zo snel mogelijk mee te beginnen, 
zodat Kaat kon wennen. Ik moest zelf 
trouwens ook wennen aan zo’n kleine 
baby; in het begin was ik een beetje chao-
tisch, maar inmiddels gaat het veel beter. 
Ik heb een pittige baan als docent jeugd-
literatuur en ben vaak moe. Als Kaat hier 
is, doen we één keer per dag samen een 
dutje in mijn bed. Het is zo heerlijk om 
tegen haar aan te liggen.’ 

‘Ik heb een aantal dingen speciaal aan-
geschaft voor Kaat: een traphekje, een 
box en een kinderwagen. Ook heb ik hier 
kleertjes en flessen zodat we geen spullen 
heen en weer hoeven te slepen. Om Kaat 
elke dinsdag op te halen, kocht ik een bak-
fiets. In het begin had ik wel overal naar-
toe willen fietsen om Kaat te laten zien, zo 
trots was ik.’

‘Het nieuwe ouderschap van tegenwoor-
dig vind ik overdreven. Er worden hoge 
eisen gesteld en er zijn veel regels; zo 
moet je bijvoorbeeld minimaal zes maan-
den volledig borstvoeding geven. Mijn 
kinderen kregen gewoon een bananen-
prakje als ik er niet was. Wij rommelden 
vroeger maar wat aan, het was allemaal 
niet zo strikt. Met Kaat deed ik alles ook 
op gevoel. Mijn dochter Josefien wilde 
iets meer regelmaat en maakte voor 
mij de handleiding Een dag uit het leven 
van Kaat. In het begin best handig, maar 
inmiddels kijk ik er niet meer naar.’

‘Ik heb nooit overwogen om officieel 
gastouder te worden, omdat ik een bijna 
volledige baan in het onderwijs heb. Ik 
heb ook geen behoefte om vreemde kin-
deren op te vangen. Bovendien hoef ik 
geen geld van mijn eigen kinderen. Mijn 
man en ik moeten nog een paar jaar wer-
ken en daarna hebben we meer tijd om op 
te passen. We hopen dan ook dat er in de 
toekomst nog meer kleinkinderen komen!’

Lezen wat dochter Josien vindt?  
Kijk op pagina 39!

'We doen een keer per 
dag samen een dutje 

in mijn bed'   


