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'Angela is veel meer dan 
een gastouder, ze is mijn    
  steun en toeverlaat, ik 
zie haar eigenlijk als familie'

Ouder Yvette Scheltema (37)
Beroep Architect, Eigenaar/Creatief 
directeur Mayves
Kinderen Timo (5) en Rose (3)
Dagen gastouderopvang 3 dagen per 
week

‘Timo kon op het kinderdagverblijf niet 
goed aarden, waarschijnlijk was het te 
onrustig voor hem. Angela’s Kroost stond in 
de gemeentegids bovenaan onder het kopje 
Kinderdagverblijven. Al bij het kennisma-
kingsgesprek voelde deze vorm van opvang 
goed: rustig, veilig en van goede kwaliteit. 
Rose werd te vroeg geboren en woog pas 2,5 
kilo toen ze naar Angela ging. Ze had extra 
zorg nodig en dat was op een regulier kin-
derdagverblijf waarschijnlijk niet gelukt. Bij 
Angela konden we Rose met een gerust hart 
achterlaten.’

‘Wat betreft de opvoeding zitten wij op 
één lijn. Angela is veel meer dan een gast-
ouder, ze is mijn steun en toeverlaat, ik zie 
haar eigenlijk als familie. Ze adviseert, geeft 
suggesties en draagt folders aan. Zelfs 
mijn vriendinnen profiteren mee van haar 
adviezen! Angela heeft een strikter dagpro-
gramma dan wij thuis. Dat geeft een goede 
balans in de opvoeding. Zo zijn de kinderen 
voorbereid op het functioneren binnen een 
vast programma als ze naar school gaan. 
Wij hebben thuis ook iets meer regelmaat in 
onze drukke agenda’s aangebracht, zodat er 
meer rust is.’

‘De kinderen zijn bij Angela vaak creatief 
bezig: er wordt veel geknutseld en voorge-
lezen en ze gaat regelmatig met de kinderen 
naar een museum of naar de markt. Angela 
schrijft elke dag voor elk kind in een boekje 
een kort verslag, dat ze illustreert met stic-
kers en foto's. Het zijn prachtige, unieke 
documenten. Geweldig voor nu, maar zeker 
ook voor later, voor Timo en Rose zelf.’

‘Wij merken dat Angela veel voorleest. 
Onze kinderen hebben een grote woorden-
schat en begrijpen al veel van de wereld. 
We lezen thuis ook dagelijks voor. Toen 
Timo weigerde zijn tanden te poetsen heeft 
Angela een boekje voorgelezen over een 
krokodil, die zijn tanden poetste. Ze plastifi-
ceerde een kopie van een illustratie uit het 
boekje, voor op de spiegel in onze badkamer. 
Toen lukte het tandenpoetsen wel!’


