
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Met veel plezier stellen wij je voor aan: 
 

Gastouder Claske 
 
 
Woonplaats: 
Amersfoort (Kattenbroek) 
 
Opvangdagen: 
Maandag, dinsdag en donderdag    
       
 
Gastouderbegeleider: 
Fleur Lijftogt 
06-43283745 
fleur@gastouderbureasproet.nl  
 
 
 
Het gezin 
Samen met haar vriend Michel (1984), hun dochters Femke (2014) en Meike (2016), en 
zoon Kjeld (2018) woont Claske (1984) in een ruime woning aan de rand van de 
Amersfoortse wijk Kattenbroek/Nieuwland met een heerlijke tuin.  
 
 
Werkervaring 
Claske is haar werkende carrière als vrachtwagenchauffeur begonnen en heeft dit 
ongeveer 6 jaar gedaan. Daarna heeft ze 4 jaar bij de Koninklijke Marine gewerkt en de 
laatste jaren was ze administratief medewerkster voornamelijk in de transportsector.  
Maar eigenlijk heeft haar hart altijd gelegen bij kinderen. Iets wat ze vooral ontdekte toen 
ze zelf moeder werd. Om die reden heeft ze zich laten omscholen en is zij haar eigen 
gastouderopvang gestart.  
 
Ze vindt het heerlijk om met kinderen om te gaan en vindt het erg belangrijk dat een kind 
veilig en stabiel kan opgroeien. Dat is ook wat zij wil bieden aan haar gastkindjes en haar 
eigen kinderen. Daarbij wil ze de kinderen rust, gezelligheid en een fijne, veilige plek 
bieden.  
 



 

  

Claske’s opvang 
In de opvang van Claske staan naar buiten gaan en natuur en plantaardige voeding 
centraal. Ieder kind wordt gezien als uniek en het is heel belangrijk dat kinderen zichzelf 
kunnen zijn.  
Warmte en veiligheid zijn andere kernwoorden die passen bij Claske’s opvang.  
 
 
Wat wij vinden van Claske 
Wij kennen Claske al vanaf het moment dat zij haar eigen kinderen liet opvangen bij een 
van onze gastouders. Vanaf het moment dat zij het idee opperde om zelf gastouder te 
worden, zijn wij dan ook betrokken geweest bij de haar opvang.  
Claske heeft een duidelijke visie over hoe haar opvang eruit moet zien. Haar visie heeft 
veel raakvlakken met de antroposofie, een visie die ook goed past bij de waarden en 
normen van Sproet.   


