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'Ik gun het 
mijn doch-

ter dat ze zo 
dichtbij haar 
opa en oma 

opgroeit'   

Ouder Jose!en Hendriks (28) Beroep 
Documentairemaker Kinderen Kaat 
(1) Dagen gastouder-opvang 2 dagen 
per week

‘Toen ik zestien was en er nog helemaal 
geen sprake was van baby’s, kondigde 
mijn moeder al aan dat ze later wel wilde 
oppassen op haar kleinkinderen. Kaat 
gaat op dinsdag naar haar oma, mijn moe-
der dus, en sinds ze tien maanden oud is 
ook eens per week naar een formele gast-
ouder. Die combinatie is leuk: Kaat geniet 
bij opa en oma, maar leert bij de gastou-
der ook met andere kinderen omgaan.’

‘Mijn vriend en ik zijn als freelancers 
heel flexibel. Als mijn moeder een keer 
niet kan, dan ruilen we gewoon van dag. 
We hebben nooit overwogen om mijn moe-
der bij ons thuis te laten oppassen, omdat 
ik meestal thuis werk. Mijn moeder haalt 
Kaat op met de bakfiets, dat scheelt ons 
tijd en moeite. Wij halen Kaat aan het eind 
van de dag weer op.’

‘Ik ben behalve kind van mijn moeder 
ook moeder van Kaat. In het begin was 
het soms wel eens lastig om tegen mijn 
moeder te zeggen hoe wij het wilden met 
Kaat. Ik vond bijvoorbeeld dat Kaat moest 
leren om in een eigen bedje te slapen, 
maar dat vond mijn moeder niet nodig; 
zij nam Kaat bij haar in bed. Ik wilde toch 
dat ze het zou proberen, maar tegelijker-
tijd wilde ik ook niet te moeilijk doen. Mijn 
moeder kocht toen een babytentje, maar 
Kaat slaapt uiteindelijk toch lekkerder 
tegen haar oma aan.’

‘Ik vind het fijn dat mijn dochter en mijn 
ouders elkaar goed kennen en het met 
elkaar kunnen vinden. Ik gun het mijn 
dochter dat ze dichtbij haar opa en oma 
opgroeit. Kaat speelt met de verzameling 
antiek speelgoed van mijn moeder en met 
dingen waar ik vroeger mee speelde. Mijn 
ouders zeiden laatst dat het zo bijzonder 
is dat het kindje dat uit hun kind kwam, 
tussen hen in lag. Dat is toch echt een 
ander gevoel dan bij een gastouder!’

‘Als ouders zijn wij natuurlijk helemaal 
vol van onze dochter. Dat gevoel deel ik 
met mijn moeder; eindelijk iemand die het 
helemaal snapt!’ 


