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Ouder Grace Inklaar (40) Beroep 
Zelfstandig projectmanager
Kinderen Luka (bijna 8), Emiel (3) 
Dagen gastouderopvang 2 dagen per 
week

‘Gastouderopvang was voor ons geen 
bewuste keuze. Er was gewoon geen plek 
op de naschoolse opvang voor Luka, dus 
zochten we een alternatief. Hoewel we het 
dus nooit overwogen hadden, bevalt het ons 
prima.

Luka en Emiel gaan twee dagen per week 
naar Christel en eten dan ook ’s avonds 
mee. Dat geeft rust: we hoeven niet te haas-
ten om de kinderen op te pikken, bood-
schappen te doen en te koken. We halen de 
jongens bij Christel op en hebben dan nog 
de tijd om van elkaar te genieten, voordat de 
jongens naar bed gaan. Bij Christel eten ze 
zich helemaal rond want daar krijgen ze Hol-
landse pot. Hier eten we meestal exotische 
friemeldingen.

Luka en Emiel zijn gek op Christel, ze hou-
den echt van haar. Toen Emiel nog kleiner 
was, raakte hij op zondag wel eens van slag 
als hij Christel naar de kerk tegenover ons 
huis zag gaan. Dan liep hij huilend tussen 
mij en Christel heen en weer. Na de vakantie 
vliegen ze haar altijd in de armen. Ze heb-
ben nooit problemen met omschakelen, die 
twee dagen gastouderopvang horen gewoon 
helemaal bij hun ritme. Het is heel huiselijk 
bij Christel, waardoor het een soort tweede 
thuis is voor Luka en Emiel.

Ik wist van tevoren dat Christel gelovig 
is, maar dat is voor ons geen probleem. Ik 
vind het juist fijn dat de jongens de bijbel-
verhalen leren kennen en respectvol leren 
omgaan met elkaar. Als Christel zou uitdra-
gen dat haar geloof de waarheid is en dat wij 
allemaal in zonde leven, zou ik dat wel een 
probleem vinden, maar dat doet ze absoluut 
niet. Ik hoop dat Luka en Emiel de goede 
dingen eruit pikken en uiteindelijk hun eigen 
keuzes maken over het geloof.

Met Luka heb ik laatst een mooi gesprek 
gehad: hij dacht dat hij wel in God gelooft 
en vroeg mij waar ik in geloof. Toen ik hem 
vertelde over de evolutietheorie, zei hij ver-
ongelijkt: ‘Maar ik lijk toch veel meer op 
Adam dan op een aap!’

Lezen wat gastouder Christel van haar 
werk vindt? Kijk op pagina 5!

‘Bij Christel eten 
de jongens zich 
helemaal rond’


