
Tekst ESTHER SMID  Foto’s HANS DE BRUIJN   ZO DOET ZÍJ DAT!

Lezen wat gastouder Joyce Veldman  
vindt? Kijk op pagina 5!
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'Joyce heeft mijn kinderen 
tijdens de scheiding goed 
opgevangen, ze was een 

stabiele factor in hun leven'

Ouder Judith Geels (37) Beroep Hyper-
pressie technicus, AMC Kinderen Nick 
(9) en Sophia (6) Dagen gastouder-
opvang 3 dagen per week

‘Ik heb heel bewust voor gastouderop-
vang gekozen omdat het een stuk flexi-
beler is dan de BSO. Bovendien was er een 
lange wachtlijst voor de BSO. Gastouderbu-
reau Gooi & Eemland stelde Joyce voor als 
gastouder. Ik kende haar al van scouting en 
wist dus dat Joyce gewend is om met grote 
groepen kinderen om te gaan. Alles komt bij 
haar altijd op zijn pootjes terecht. Het voelt 
goed dat Joyce mijn kinderen na schooltijd 
opvangt.’

‘Nick en Sophia mopperen wel eens dat ze 
weer naar Joyce moeten: ze zijn toch het 
liefst gewoon thuis. Ook zijn ze nieuwsgie-
rig naar de BSO, ze zouden het wel een keer 
willen uitproberen. Maar ze beseffen ook dat 
je niet meer bij een vriendje kunt spelen als 
je op de BSO zit. Bij Joyce kan dat wel gere-
geld worden.’

‘Ruim twee jaar geleden gingen mijn ex en 
ik uit elkaar. Dat was voor Nick en Sophia 
een zware tijd. Je kon dat ook merken aan 
hun gedrag: Nick werd snel boos, en Sophia 
ging om het minste of geringste huilen. Hun 
eigen klas en de gastouderopvang bij Joyce 
waren de stabiele factoren in hun leven. 
Joyce heeft de kinderen in die periode goed 
opgevangen. Ze hield mij ook op de hoogte 
van hoe het met hen ging. Joyce heeft zeven 
jaar geleden zelf een scheiding meegemaakt 
en weet hoe haar eigen zes kinderen in die 
periode reageerden. Ze herkende daardoor 
veel van de reacties van Nick en Sophia.’

‘Joyce en ik hebben allebei dezelfde ideeën 
over opvoeden: niet alles hoeft met regels 
opgelegd te worden aan de kinderen. Ze 
moeten zelf kunnen beslissen en daarin 
begeleid worden door volwassenen. Ik denk 
dat kinderen daar meer van leren dan van 
strikte regels.’

‘Mijn kinderen zijn altijd vrolijk wanneer ik 
ze ophaal. Nick vindt het stoer om met die 
grote knullen van Joyce op de PlayStation te 
spelen. Sophia is een echt poppenmoedertje. 
Als ze later groot is, wil ze gastouder worden 
en bij Joyce gaan werken!’


