
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Met veel plezier stellen wij je voor aan: 
 

Gastouder Sandra 
 
 
 
 
Opvangdagen: 
Maandag en dinsdag  
 
Gastouderbegeleider: 
Brenda Dijkhuizen 
06-16002822 
brenda@gastouderbureausproet.nl 
 
 
 
Het gezin 
Sandra (1969) woont samen met haar vriend en (om de week) zijn kinderen op een 
boerderijtje in Nijkerkerveen. Het huis is vrijstaand en eromheen ligt een grote tuin en een 
kleine manege. Sandra heeft een hond, katten, paarden, konijnen en kippen en in de 
weilanden om het huis heen staan vaak schapen en koeien. 
Sandra is zelf moeder van een volwassen dochter en is inmiddels zelfs al oma van een 
kleinzoon. Sandra woont dicht bij 'De terrassen' en 'Corlaer' in Nijkerk, de 
nieuwbouwwijken van Nijkerkerveen, aan de rand van de Amersfoortse wijk Vathorst 
vlakbij de doorgaande weg naar Hoevelaken. 
 
Werkervaring 
Sandra is al gastouder sinds 1999. Eerst heeft zij gewerkt bij gezinnen aan huis, later (in 
Hilversum) als gastouder vanuit haar eigen huis. Sinds 2014 heeft zij haar 
gastouderopvang op haar boerderijtje in Holkerveen. Op de dagen dat Sandra niet aan 
het werk is als gastouder, werkt zij als paraveterinair bij een dierenkliniek in Nijkerk. De 
omgang met dieren speelt een grote rol in de opvang van Sandra. 
 
 
 
 



 

  

Sandra's opvang 
Sandra is heel veel buiten met de kinderen. Samen met hen verzorgt ze de paarden en 
poezen.  
 
Sandra's opvang draait op een duidelijk dagritme, waarbinnen veel ruimte is voor 
gekkigheid. Sandra is regelmatig tussen de kinderen te vinden waar ze met ze meespeelt 
en lekker gek doet met ze. 
 
Binnen wordt er regelmatig geknutseld en liedjes gezongen. Kinderen mogen ook helpen 
bij het voorbereiden van het avondeten. 
Sandra kiest bewust voor eerlijke en biologische producten waar het gaat om voeding. 
En voor de ouders organiseert zij tenminste eenmaal per jaar een gezellig samenzijn, 
zodat zij op een ontspannen manier elkaar beter kunnen leren kennen. 
 
 
 
Wat wij vinden van Sandra 
Sandra is een hele ervaren gastouder en dat blijkt uit alles. Ze weet precies wat ze wil met 
de opvang, is duidelijk naar de kinderen en het contact met de ouders verloopt heel open 
en soep. En zo ervaren wij ook het contact met Sandra. Het is altijd een feestje te zien 
hoe veel zij buiten is met de kinderen en hoe zeer ze de kinderen betrekt bij de omgang 
met dieren en hen leert op een verantwoorde wijze de dieren te verzorgen. 
  


