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Ouder Monique Pluijmen (30) Beroep 
Leidinggevende operatiekamer  Kinde-
ren Stan (11 maanden) Dagen gast-
ouderopvang 4 dagen per week

‘Stan ging voor het eerst naar Lieneke 
toen hij drie maanden oud was. Hij reali-
seert het zich nu natuurlijk nog niet, maar 
ik denk dat het als een tweede thuis is voor 
hem. De kindjes worden bij Lieneke gewoon 
in het gezin opgenomen. Ik vind het prettig 
dat Stan altijd door dezelfde persoon wordt 
verzorgd wanneer wij werken.

Ons wensenlijstje dat we neerlegden 
bij Gastouderbureau Mik was best lang. 
Omdat we allebei in de zorg werken en wis-
selende diensten hebben, wilden we een 
flexibele gastouder, in de buurt van het zie-
kenhuis. We wilden geen rokende gastouder 
en liever ook geen huisdieren. Ik heb zelf 
namelijk last van allerlei allergieën. Lieneke 
voldeed perfect aan onze eisen en het klikte 
tussen ons. Inmiddels heeft ze wel een 
hondje, maar dat gaat gelukkig ook goed.

Voor elk kindje dat bij Lieneke in de 
opvang zit, maakt ze een schrift met 
foto’s. Daarin schrijft ze elke dag een ver-
haaltje over hoe het is gegaan met eten en 
slapen. Ik schrijf zelf ook bijzonderheden 
over Stan in het schrift. Het is niet alleen 
handig, maar ook leuk voor later om zo’n 
schrift te hebben.

Stan is ons eerste kindje. Als ouders 
moet je dan nog veel leren. Lieneke heeft 
natuurlijk meer ervaring. 
Lieneke doet veel met de kindjes, ze is erg 
ondernemend. We hebben van tevoren toe-
stemming moeten geven voor vervoer in de 
bolderkar. Dat vonden wij prima. Wij vinden 
het alleen maar fijn dat Stan elke dag buiten 
komt. Ze heeft ook een overkapping voor 
de bolderkar, waardoor het een soort huif-
kar wordt. Zo kunnen de kindjes beschermd 
tegen regen en zon toch naar buiten.

Lienekes huis is echt een speelparadijs: 
er is speelgoed voor alle leeftijden en ze is 
ook nog lid van de spelotheek. Alles staat in 
het teken van de kinderen. Ze heeft boven-
dien een abonnement op verschillende vak-
bladen, ook op GO!’

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

'Lieneke voldeed 
perfect aan onze 

eisen en het klikte 
tussen ons'


