Met veel plezier stellen wij je voor aan:
Gastouder Aisha
Opvangdagen:
Dinsdag en woensdag
Gastouderbegeleider:
Brenda Dijkhuizen
06-16002822
brenda@gastouderbureausproet.nl

Het gezin
Gastouder Aïsha (1984) is een leuke, rustige, maar spontane vrouw.
Ze is getrouwd met Floris en samen hebben zij twee kinderen: Daley (2010) en Mila
(2012). Samen met hun twee poezen en vogels wonen zij in de wijk Vathorst in
Amersfoort.
Bij haar huis heeft Aisha een fijne tuin en ze woont te midden van talloze speeltuinen en
heel dichtbij de kinderboerderij.
Werkervaring
Aisha is al meer dan 12 jaar actief in het werken met kinderen. Ze heeft als pedagogisch
medewerker gewerkt op diverse kinderdagverblijven, maar ze heeft ook gewerkt als
jeugdhulpverlener en ze heeft HBO Pedagogiek gestudeerd. Toen haar eigen kinderen
klein waren, vond ze het belangrijk veel bij hen thuis te zijn. Vanuit die situatie besloot ze
in 2017 aan de slag te gaan als gastouder en haar visie op opvoeden en kinderopvang tot
uiting te laten komen in haar eigen gastouderopvang.
Naast haar gastouderopvang heeft zij een praktijk als kinder- en opvoedcoach.

Aisha's opvang
Aisha vindt het belangrijk dat het kind op 1 staat tijdens de opvang. Kinderen mogen bij
haar echt kind zijn. Spelen is hierbij erg belangrijk. Ze vindt het daarom ook van groot
belang dat kinderen en ouders zich thuis voelen in haar kleinschalige opvang.
Aisha is met de kinderen veel buiten te vinden. Ze bezoekt de verschillende speeltuinen in
de buurt, maar gaat ook naar het bos en de kinderboerderij. Binnen wordt er regelmatig
geknutseld en doen ze spelletjes, die de kinderen zelf uit mogen kiezen.
Mocht het nodig zijn, dan biedt Aisha de mogelijkheid om je kind 's avonds mee te laten
eten. Je kunt dan zelf het eten meegeven aan je kind, of je kind schuift aan en eet met de
pot mee.
Wat wij vinden van Aisha
Aisha is een hele enthousiaste en goede gastouder. Haar achtergrond in de pedagogiek
brengt zij in de praktijk door op een positieve manier met de kinderen om te gaan. Ze is
bovendien heel ondernemend en creatief.

