
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Met veel plezier stellen wij je voor aan: 
 

Gastouder Marianna 
 
 
 
 
Opvangdagen: 
Woensdag, donderdag en vrijdag 
 
Gastouderbegeleider: 
Fleur Lijftogt 
06-43283745 
fleur@gastouderbureausproet.nl 
 

Het gezin 
Marianna (1988) woont samen met haar man Robert en zoon Joachim (2017) in een 
gezellig nieuwbouwhuis met een zeer groene tuin.  Het huis staat tussen landgoed 
Nimmerdor en het centrum van Amersfoort. In de tuin wordt af en toe gescharreld door 
de kippen van de buren.   
 
 
Werkervaring 
Marianna is gestart met werken als invalkracht op kinderdagverblijven, tijdens haar studie 
Pedagogiek aan de HvA.  
Na afronding van haar opleiding heeft zij veel gewerkt met kinderen met een beperking en 
hun ouders. Tot september 2020 deed zij dat werk ambulant, dus bij de gezinnen thuis. 
Centraal in haar werk stonden de ontwikkeling en zelfstandigheid van de kinderen en de 
gezinnen.  
Dit zijn twee waarden die Marianna ook in haar werk als gastouder hoog in het vaandel 
heeft.  
 
 
 
 
 
 



 

  

 
 

Marianna’s opvang 
Marianna geniet van werken met kinderen. Ze vindt het belangrijk dat kinderen de ruimte 
krijgen om zich te ontwikkelen tot een eigen individu. Het is van belang dat zij dit kunnen 
doen binnen een veilige omgeving en die creëert Marianna. Ze geniet ervan hun 
ontwikkelingen te volgen en te begeleiden. Marianna respecteert kinderen voor wie ze zijn 
en begeleidt hen waar mogelijk in hun ontwikkeling.  
  
Het huis is gezellig ingericht en er is voldoende ruimte om te spelen. Marianna is binnen 
de ruimte van de dagstructuur ondernemend en houdt ervan buiten te zijn en op avontuur 
te gaan. Dit kan bij de kinderboerderij, in het bos, of gewoon thuis. Hierbij komen thema’s 
aan bod, zoals de terugkerende seizoenen. 
 

Wat wij vinden van Marianna 
Marianna is een hele warme, lieve spontane vrouw. Met haar achtergrond en ervaring uit 
de kinderopvang en als pedagoog heeft Marianna de perfecte basis om kwalitatieef 
hoogstaande gastouderopvang te bieden. Ze heeft een duidelijke visie op wat zij 
belangrijk vindt in de opvang en draagt dat ook uit. Wij werken erg graag met haar 
samen.  
  


