
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Met veel plezier stellen wij je voor aan: 
 

Gastouder Malouke 
 
 
 
Opvangdagen: 
Maandag, dinsdag en donderdag 
Incidenteel zijn andere dagen   
in overleg mogelijk.  
 
Gastouderbegeleider: 
Fleur Lijftogt 
06-43283745 
 
 
 

 
Het gezin 
Malouke (1989), woont samen met haar man Joeri (1987) en hun twee  zoons Ties (2018) 
en Deen (2020) in een  fijne eengezinswoning in Hoogland. Joeri werkt als 
vrachtwagenchauffeur.  
In de tuin wonen het grote tamme konijn van het gezin en twee cavia’s.    
 
Werkervaring 
Malouke is gediplomeerd  Pedagogisch Medewerker. Voordat ze gastouder werd heeft ze 
meerdere jaren in de kinderopvang gewerkt. Na het werken op een kinderdagverblijf is 
Malouke in de gehandicaptenzorg  gaan werken. Dat heeft  ze atijd met veel liefde 
gedaan.  
Toch begon het werken met kinderen weer te kriebelen  toen haar oudste zoon werd 
geboren en besloot zij gastouder te worden. 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
 
Malouke's opvang 
Malouke biedt natuurlijke  gastouderopvang. Deze visie  past  zij ook toe in de opvoeding 
van haar eigen zoons en houdt voor haar  het volgende in: 
 

• Niet laten huilen: ieder kind huilt wel eens maar Malouke zorgt ervoor dat zij het 
kind nabijheid biedt 

• Volgen in zijn of haar behoeften:  er is geen uitgebreid dagprogramma. Malouke 
kijkt  naar waar het kind op dat moment behoefte aan heeft. 

• Dragen: indien mogelijk en gewenst draagt Malouke het kind zoveel mogelijk bij 
zich  

• Borstvoeding of kunstvoeding op verzoek aanbieden: oudere kinderen mogen ook 
water of kruidenthee. 

• Biologische maaltijden waarbij geen zout en suiker worden toegevoegd. Rapley of 
Kleintjes methode is ook mogelijk. 

• Moestuin: er is een moestuin die Malouke samen met de kinderen verzorgt. 
• Speelgoed van natuurlijke materialen: hout, natuurrubber en knutselmateriaal op 

natuurlijke basis. 
 
Het is bij Malouke ook mogelijk om je kind een biologische warme maaltijd te laten (mee) 
eten.  
 
 
 
Wat wij vinden van Malouke 
Malouke is een hele fijne, jonge vrouw, die een duidelijke visie heeft op hoe zij vindt dat  
gastouderopvang zou moeten zijn. Ze is ontzettend lief en heeft een goed oog voor ieder 
kind. Ze voelt goed aan waar de behoeften liggen  van de kinderen en speelt daarop in. 
Wij zijn erg blij met Malouke en de mooie opvang die zij biedt.  


