
 
 
Linda van Dijk is al een aantal jaar gastouder, maar sinds kort verbonden aan Gastouderbureau 
Allente. Linda is een enthousiaste vrouw die het heel leuk vindt om als gastouder aan het werk te 
zijn. Linda heeft een bedrijfsnaam, namelijk Gastouderopvang Speelplezier. 
 
Waarom ben je gastouder geworden?  “Ik vind 
het heel leuk om met kinderen te werken. 
Toen onze zoon geboren was, was het de 
perfecte combinatie om te werken met 
kinderen en voor hem thuis te zijn. Een 
voordeel was dat ik al bijna alle papieren op 
zak had.” 
 
Hoe lang ben je al gastouder? “Ik ben sinds 
augustus 2018 gastouder.” 
 
Wat vind je leuk bij het omgaan met 
kinderen? “De variatie: er is geen dag 
hetzelfde. Alle kinderen zijn uniek en 
verschillend. Ze zijn spontaan, geven veel 
liefde en ze zijn nog zo simpel in hun 
denkwijze. De gezelligheid van de kinderen, 
daar word ik blij van!” 
 
Wat maakt jou een fijne gastouder? “Ieder 
kind is welkom bij mij. Ik neem de tijd voor 
ieder kind. Ik heb genoeg ruimte en ideeën 
om samen met de kinderen de wereld te 
ontdekken.” 

 
Hoe ziet je dagindeling eruit? “Dit kan per dag 
verschillen, maar globaal is het zo dat de 
kinderen tussen 7.00 en 8.00 gebracht 
worden. Om 8.00 maak ik de kinderen klaar 
om naar school te gaan, dan ben ik meestal 
rond 8.45 weer terug. Rond 9.30 gaan we fruit 
eten en om 10.00 gaan we een activiteit doen 
of vrij spelen. Tussen 12.00 en 13.00 gaan we 
een broodje eten en om 13.30 maak ik 
aanstalten om de kinderen weer uit school te 
halen. Tussen 14.30 en 15.00 gaan we wat 
drinken en eten we een tussendoortje. Vanaf 
ongeveer 15.00 totdat de kinderen gehaald 
worden, gaan we knutselen, vrij spelen of 
buiten spelen.” 
 
Wat vind je van belang in de opvoeding? 
“Respect naar elkaar vind ik heel belangrijk. 
Ook dat de kinderen leren samen te spelen en 
samen te delen. Tenslotte vind ik het ook  
 

belangrijk dat een kind leert om conflicten zelf 
op te lossen, uiteraard met mijn begeleiding.” 
 
Waarom vind je dat gastouderopvang goed is 
voor een kind? “Kinderen kunnen zich op een 
rustige manier ontwikkelen. Gastouderopvang 
is kleinschalig en ook is er altijd hetzelfde 
gezicht. Dat is heel fijn voor een kind.” 
 
Waarom zouden ouders moeten kiezen voor 
Gastouderopvang? “Gastouderopvang kan 
goedkoper zijn dan reguliere opvang, er is 
meer tijd voor het kind, altijd het zelfde 
gezicht. Kleinschalige, huiselijke omgeving. ” 
 

 
 
Hoe ervaar je het contact met 
Gastouderbureau Allente? “Onze 
samenwerking is nog pril, maar tot nog toe 
ervaar ik het contact als goed en positief. De 
medewerkster is gezellig, vriendelijk, duidelijk 
en snel.” 
 
Mocht u vrijblijvend een afspraak willen 
maken om te kijken bij Linda, kunt u contact 
opnemen met Gastouderbureau Allente, 
telefoonnummer 0226-320208.  
Ook kunt u een kijkje nemen op de 
Facebookpagina van Linda, ‘Gastouderopvang 
Speelplezier.’ 
Gastouderbureau Allente kan u ook meer 
vertellen over de gastouderopvang in het 
algemeen en natuurlijk is het altijd mogelijk 
om vrijblijvend informatie aan te vragen over 
de kosten voor de gastouderopvang.

 


