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'Ik ben wel lid van  
de bieb, maar mijn 
eigen collectie kinder- 
boeken is groter'

Gastouder Angela Lee!ang (39)
Gastkinderen (zes kinderen van 1,5 
maand tot 3,5 jaar) Dagen gastouder-
opvang 3 dagen per week van 8.00 tot 
18.00 uur

‘Voordat ik als gastouder begon, heb 
ik acht jaar op een kinderdagverblijf 
gewerkt. Er was echter steeds minder tijd 
om echt wat te doen met de kinderen. Mijn 
werk bestond voornamelijk uit boterham-
men smeren en kinderen verschonen en in 
bed leggen. De kinderen moesten zichzelf 
vermaken. Zeven jaar geleden startte ik 
daarom met Angela’s Kroost, een mini-kin-
derdagverblijf aan huis. Nu kan ik wel din-
gen met de kinderen doen, zoals voorlezen, 
knutselen of naar de markt gaan.’

‘Ik vang kinderen van nul tot vier jaar op. 
Ze komen binnen als klein frutseltje en na 
vier jaar gaan ze naar de basisschool. In 
de tussentijd hebben ze zo ontzettend veel 
nieuwe dingen geleerd! Ik vind die eerste 
vier jaar heel bijzonder om mee te maken.’

‘Ik begin de dag altijd met voorlezen. De 
kinderen zitten lekker op de bank met drin-
ken en een cracker. Soms lees ik wel vijf 
boekjes voor. Bij de moeilijkere boekjes, kij-
ken de kleintjes alleen plaatjes. Ik werk altijd 
met een thema, bijvoorbeeld de dieren-
tuin, ziek zijn, de seizoenen of feestdagen. 
Ook sluit ik altijd met een thema aan bij het 
prentenboek van de Nationale Voorleesda-
gen. Ik merk goed dat Rose thuis ook wordt 
voorgelezen: ze begrijpt veel en kan heel 
lang zitten luisteren.’

‘Voorlezen is goed voor de taalontwikke-
ling. Uit onderzoek blijkt dat je later 
ook meer leest als je als kind veel bent 
voorgelezen. Ik heb een kinderboekentic: 
boven staat een kast met al zo’n 850 kin-
derboeken. Ik ben wel lid van de bieb, maar 
mijn eigen collectie kinderboeken is groter. 
Daarom maak ik niet zo vaak gebruik van 
bibliotheekboeken. Themaboeken zijn ook 
vaak uitgeleend als je ze nodig hebt. Ik koop 
bijna alle boeken tweedehands op boeken-
markten en bij De Slegte. Ik heb altijd een 
lijst bij me, zodat ik kan checken of ik een 
bepaald boek al heb.’

Lezen wat moeder Yvette vindt?  
Kijk op pagina 39!


