
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Met veel plezier stellen wij je voor aan: 

 
Gastouder Annemarie 

 
 
 
 
Woonplaats: 
Soest 
 
Opvangdagen: 
Maandag, dinsdag, donderdag  
 
Gastouderbegeleider: 
Fleur Lijftogt 
06-43283745 
fleur@gastouderbureausproet.nl 
 
 
 
 
 
Het gezin 
Annemarie (1989) woont samen met haar man Maurice (1979) en hun kinderen Dunya 
(2014), Seth (2017) en Riva (2022) in een mooi ruim huis in de Boerenstreek in Soest, 
vlakbij de kinderboerderij en speeltuintjes. Ook heeft het gezin een hond, maar die zal niet 
altijd aanwezig zijn bij de opvang.  
 
 
Werkervaring 
Na afronding van haar opleiding tot Pedagogisch Medewerker heeft Annemarie op 
kinderdagverblijven en BSO’s gewerkt. Toen zij merkte dat ze liever kleinschalige, 
huiselijke opvang wilde bieden is zij gastouder geworden. Op die manier kan zij kinderen 
echt een leuke dag geven met meer aandacht en tijd.  
Na een pauze van 5 jaar is Annemarie in 2022 opnieuw gestart met haar 
gastouderopvang in Soest.  



 

  

 
 
Annemarie’s opvang 
Veiligheid staat bij Annemarie voorop. Niet alleen een fysiek veilige omgeving, maar ook 
een omgeving waarin het kind zich veilig voelt. Annemarie wil voor alle kinderen een 
veilige basis creëren, waarin ze zich kunnen ontwikkelen.  
Dit doet zij door haar opvanglocatie schoon te houden, maar ook door rust, regelmaat, 
heel veel liefde en grenzen waar nodig.  
Opgroeien betekent voor haar leren en ontdekken binnen een veilig kader. Dat gaat met 
vallen en opstaan. En als gastouder vindt Annemarie het belangrijk om kinderen die 
vrijheid te geven om te leren. Ze ondersteunt, begeleidt en stuurt bij waar nodig.  
 
Annemarie is duidelijk, waardoor kinderen weten wat ze aan haar hebben. Ze wil een 
stabiele factor zijn in hun leven.  
 
Bij het ontdekken hoort ook veel de natuur in gaan. Annemarie en de kinderen gaan dus 
veel naar buiten! 
 
 
 
Wat wij vinden van Annemarie 
Annemarie is een lieve, rustige vrouw die door haar eigen ervaring in de kinderopvang en 
als moeder heel goed weet wat zij kinderen wil en kan bieden.  
In haar eerder periode als gastouder werkten wij al met veel plezier samen met Annemarie 
en we zijn heel blij dat zij nu opnieuw een van onze gastouders is.  


