
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Met veel plezier stellen wij je voor aan: 
 

Gastouder Esther 
 
 
Woonplaats: 
Amersfoort (Schothorst) 
 
Opvangdagen: 
Maandag, dinsdag en donderdag 
 
Gastouderbegeleider: 
Fleur Lijftogt 
06-43283745 
fleur@gastouderbureausproet.nl 
 
 
 
 
Het gezin 
Esther (1977) woont samen met haar vriend Frank (1975) en hun drie kinderen, Maaike 
(2011), Lucas (2013) en Aaron (2016) in een mooi en ruim huis in de Amersfoortse wijk 
Schothorst. Het gezin heeft ook een poes die erg lief is voor kinderen en 's zomers woont 
hun schildpad in de tuin. 
 
 
 
Werkervaring 
Na jarenlang werkzaam geweest te zijn in de kraamzorg wilde Esther een nieuwe stap 
zetten, maar wel met kinderen blijven werken. Het volgen van de ontwikkeling van 
kinderen, voor langere tijd, in plaats van alleen gedurende de eerste weken, maakte dat zij 
besloot aan de slag te gaan als gastouder. In 2019 heeft zij haar eigen gastouderopvang 
geopend. 
 
 
 
 
 



 

  

 
Esther's opvang 
Esther vindt het belangrijk dat kinderen fijn kunnen spelen en daarbij zelf kunnen kiezen 
voor wat het wil gaan doen. Er worden ook gezamenlijke activiteiten aangeboden, maar er 
is veel ruimte voor eigen spel. 
 
Esther gaat veel naar buiten met de kinderen. Natuurbeleving vindt zij belangrijk: vallende 
blaadjes in de herfst, misschien wel sneeuw in de winter en jonge eendjes in de lente. In 
de tuin staat een zandbak, er zijn speeltuintjes in de buurt en ze wandelen naar het park 
aan het einde van haar straat. Ook de natuurspeeltuin is op loopafstand en zeer favoriet. 
Esther is ook erg creatief, zowel op het gebied van knutselen, maar er worden ook 
regelmatig koekjes gebakken. De activiteiten worden aangepast op het thema van die 
maand. Voor de taalontwikkeling leest Esther voor, dit is bovendien een fijn dagelijks 
rustmoment. 
 
De opvang vindt plaats in Esther's woning in Schothorst. Daar is voldoende speelgoed, 
van duplo tot auto's en van puzzels tot poppen. 
 
 
 
Wat wij vinden van Esther 
Esther is een hele lieve, rustige vrouw met een groot hart voor kinderen. Door haar 
ervaring als kraamverzorgende dient zij ook als vraagbaak voor jonge ouders met een 
baby. Maar ook oudere kinderen zijn bij haar zeker op hun plek. Esther vindt het heerlijk 
om met de kinderen op pad te gaan. Ze zijn dan ook regelmatig buiten te vinden. Wij 
ervaren de samenwerking met Esther als heel prettig en zijn heel blij dat zij een Sproet 
gastouder is.  
  


