Met veel plezier stellen wij je voor aan:
Gastouder Marica
Adres:
Snijdersberg 53
3825 GJ Amersfoort (Vathorst)
Opvangdagen:
Dinsdag, woensdag en donderdag
Gastouderbegeleider:
Brenda Dijkhuizen
06-16002822
brenda@gastouderbureausproet.nl

Het gezin
Marica's gezin bestaat uit vijf personen. Marica (1973) is getrouwd met Norbert en samen
hebben zij drie kinderen: Anouk (2002), Bente (2004) en Guus (2009). Bij het gezin horen
ook een lief hondje, drie poezen (die vooral buiten en boven zijn) en twee oude ratjes (die
in een kooitje wonen).
Met zijn allen wonen ze in een twee-onder-een-kap woning in Amersfoort Vathorst aan
een klein hofje. Het huis heeft een fijne tuin.
Werkervaring
Na het behalen van haar diploma Agogisch werk studeerde Marica Creatieve Therapie en
Sociaal Pedagogische Hulpverlening. Tijdens deze opleidingen ontdekte Marica dat ze
liever direct met kinderen wilde werken. Zodoende heeft ze ruim 12 jaar op een
kinderdagverblijf gewerkt en aansluitend 4 jaar als gastouder. Toen ze zwanger was van
zoon Guus, stopte ze met haar gastouderopvang, om te gaan werken in een andere
branche. Toch kruipt het bloed waar het niet gaan kan en is ze 10 jaar later opnieuw als
gastouder aan de slag gegaan.

Marica’s opvang
Zichzelf mogen zijn en gelijkwaardigheid zijn de belangrijkste waarden binnen Marica's
opvang, maar ook gezelligheid en vrolijkheid kenmerken haar. Marica benadert de
kinderen op een positieve manier. Ze leert de kinderen respectvol met elkaar om te gaan
door ze te leren naar elkaar te luisteren, lief te zijn voor elkaar en elkaar geen pijn te doen.
Ook leert Marica de kinderen goed om te gaan met de huisdieren. Als het hondje of de
poezen weg lopen, dan leert zij de kinderen dit te respecteren.
Dagelijks wordt er gedanst en er zijn momenten van rust. Marica zorgt natuurlijk ook voor
een lekker hapje en een slaapje op zijn tijd. Dat slapen gebeurt in een speciaal voor de
gastkinderen ingerichte slaapkamer.
In Marica's opvang wordt regelmatig voorgelezen, gezongen, poppenkast gespeeld,
geverfd, gekleid, gekleurd en natuurlijk vrij gespeeld naar behoefte. Marica werkt met
thema's en verzint daarbij de leukste knutselwerkjes. Ook gaat zij dagelijks met de
kinderen naar buiten. Ze maken dan een wandeling met het hondje of ze spelen in de tuin
waar een zandbak en een driewielertje zijn.

Wat wij vinden van Marica
Marica is in hart en nieren een gastouder. In alles straalt ze uit dat ze gek is op kinderen,
hen wil vermaken en zien groeien. Dat maakt Marica voor ons een hele lieve, toegewijde
gastouder om mee samen te werken.

