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'Ik vond het 
wel een  

giller dat 
ik op mijn 

leeftijd een 
diploma 

moest halen'

Gastouder Reina den Ouden (67)
Kinderen 4 (al volwassen)
Gastkinderen 2 kleinkinderen 
(7 en 8 jaar)Dagen gastouderopvang 
2 dagen per week van 15.00 tot 20.00 
uur en soms in het weekend
 
‘Ik pas samen met mijn man twee dagen 
per week op twee van onze acht kleinkin-
deren. Sinds vorig jaar ben ik als gastouder 
ingeschreven bij gastouderbureau ViaViela, 
zodat ik nu een officiële vergoeding krijg. Dat 
is mooi meegenomen.’

‘Ik vond het wel een giller dat ik op mijn 
leeftijd een diploma moest halen. Tot afge-
lopen voorjaar had ik alleen een zwemdi-
ploma! Ik ben mijn hele leven druk geweest 
met de kinderen en met werken. Ik werkte op 
een crèche, in de gehandicaptenzorg, in de 
bejaardenzorg en in de verpleging. Tijdens 
het studeren afgelopen voorjaar merkte 
ik dat ik al behoorlijk wat wist. Ik heb veel 
ervaring op het gebied van zorg, opvoeding, 
pedagogiek en psychologie. Het heeft ook 
altijd mijn interesse gehad.
Toen ik een proefexamen deed op de compu-
ter, haalde ik zonder de boeken in te duiken 
al een voldoende. Afgelopen voorjaar heb 
ik dan ook mijn gastouderdiploma gehaald. 
Nieuwe dingen kwam ik vooral tegen tijdens 
de EHBO-cursus, bijvoorbeeld over hygiëne. 
Ik vind het goed dat er nu normen zijn waar 
je als gastouder aan moet voldoen. Je vangt 
toch andermans kinderen op, dat is niet niks. 
De opvang moet gewoon professioneel zijn.’

‘Ik denk dat ik als oma-gastouder wel een 
meerwaarde heb: de kinderen zijn ver-
trouwd met mij en met ons huis. Mijn man 
en ik kunnen extra aandacht aan ze geven, 
want wij vangen geen andere kinderen op. 
We gaan soms naar het park, naar de bios-
coop of naar het strand. We knutselen veel 
met stof en kralen of we bakken iets lekkers. 
Vaak stuur ik ’s avonds foto’s door van wat 
we die dag voor leuks hebben gedaan.’

‘Het belangrijkste dat ik mijn kleinkinde-
ren wil meegeven zijn toch waarden en 
normen. Niet dat we ouderwets zijn, maar ik 
wil dat ze goed met hun medemensen leren 
omgaan. Op een natuurlijke manier proberen 
wij het goede voorbeeld te geven. We leven 
de kinderen voor.’

Lezen wat moeder Monique vindt? 
Kijk op pagina 39!


