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‘Als Jurre 
nog slaapt, 

schakel ik de 
buurvrouw 

even in’

Gastouder Mieke Dalhuisen (34)
Kinderen  Sverre (4) en Gjert (2)
Gastkinderen 8 (in de leeftijd van 8 
maanden tot 7 jaar)
Dagen gastouderopvang 5 dagen per 
week van 6.45 tot 20.00 uur
 
‘Ik heb de HBO-opleiding Sociaal Pedago-
gische Hulpverlening gedaan en werkte 
vervolgens tien jaar in de kinderpsychi-
atrie. Omdat ik meer thuis wilde zijn voor 
mijn eigen kinderen en geen onregelma-
tige werktijden meer wilde, ben ik in 2009 
begonnen als gastouder. Daarnaast hebben 
wij in de weekenden logeeropvang voor kin-
deren met een persoonsgebonden budget.’

‘Volgens mij is het belangrijkste in de 
opvang, naast veiligheid, dat kinderen 
zichzelf kunnen en mogen zijn. Ieder kind 
heeft een eigen gebruiksaanwijzing. De een 
kan bijvoorbeeld prima met meerdere kin-
deren op één kamer slapen, de ander niet. 
Als gastouder kun je dat individueel bekij-
ken en per kind aanbieden wat nodig is.’

‘Jurre was vier maanden oud toen hij hier 
voor het eerst kwam. Bij het opvangen 
van zo’n jonge baby is het noodzakelijk om 
informatie met de ouders uit te wisselen 
over ritme, eten, drinken en slapen. Inmid-
dels ken ik Jurre goed en weet ik precies 
wat er aan de hand is als hij huilt.’

‘Jurre had moeite met in slaap komen en 
werd thuis ingebakerd. Zijn ouders wilden 
graag dat ik dat hier ook zou doen. Gelukkig 
was gastouderbureau De Klimboom, waar-
bij ik ben aangesloten, daarmee akkoord. 
Bij gastouderopvang kun je het babyritme 
van thuis gewoon doortrekken, omdat je 
flexibel bent en veel kunt inpassen. Op ver-
zoek van de ouders maak ik Jurre bijvoor-
beeld nooit zelf wakker. Als ik mijn oudste 
zoon van school moet halen en Jurre slaapt 
nog, schakel ik even mijn man of een buur-
vrouw in.’

‘Ik heb regelmatig contact met het gast-
ouderbureau.  Ik kan altijd bij hen terecht 
voor overleg of als ik iets signaleer waar-
over ik me zorgen maak. Verder is het heel 
handig dat ik alle spullen die nodig zijn voor 
de opvang, zoals bedjes, stoelen en kinder-
wagens bij het gastouderbureau kan lenen. 
Ik hoef dus niet zelf alles aan te schaffen.’

Lezen wat moeder Elke vindt? Kijk op 
pagina 39!


