
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Met veel plezier stellen wij je voor aan: 
 

Gastouder Josje 
 
 
 
Woonplaats 
Amersfoort (Schuilenburg) 
 
Opvangdagen: 
Maandag t/m donderdag 
 
Gastouderbegeleider: 
Fleur Lijftogt 
06-43283745 
fleur@gastouderbureausproet.nl 
 
 
 
 
Het gezin 
Josje (1980) is getrouwd met Wesly en heeft een dochter, Myra Lenthe (2007) en zoon 
Noah (2010). Hond Bella maakt het gezin compleet. 
Samen wonen zij in een lichte eengezinswoning met tuin in Amersfoort Schuilenburg, 
dichtbij uitvalswegen richting Zwolle, Amsterdam en Utrecht. Het huis ligt aan een hofje 
waar de kinderen naar hartenlust kunnen spelen. Naast het hofje ligt een groot veld met 
speeltoestellen. 
 
 
Werkervaring 
Verzorgen zit Josje, zoals ze het zelf zegt, in haar DNA. Na afronding van de opleiding 
MDGO (kraamzorg) heeft zij als verzorgende en als tandartsassistente gewerkt. Naast 
haar baan was het bij haar in huis altijd al zoete inval van buurkinderen en vriendjes en 
vriendinnetjes van haar eigen kinderen. Die wilden graag bij Josje zijn, omdat zij altijd 
leuke dingen met ze ondernam. Daarom besloot Josje in 2013 haar hart te volgen en het 
roer om te gooien. Vanaf dat moment is zij gastouder. 
 
 



 

  

 
Josje's opvang 
Josje wil de kinderen allereerst veiligheid bieden, veilig in haar huis en veilig om bij haar 
zichzelf te kunnen zijn. Ze onderneemt verschillende activiteiten met de kinderen om hun 
motorische en creatieve ontwikkeling te stimuleren. Zo wordt er regelmatig geknutseld. 
In Josje's opvang worden rust en regelmaat ook consequent toegepast. Ze werkt met een 
vast dagritme (waar mogelijk wordt dit aangepast aan het ritme van het kind van thuis), 
zodat gastkinderen weten waar ze aan toe zijn.  Ze gaat dagelijks met de kinderen naar 
buiten voor een wandeling en een bezoekje aan de speeltuinen in de buurt, of het 
Randenbroeker park. 
 
 
Wat wij vinden van Josje 
Josje is een no-nonsense gastouder. Ze is duidelijk richting de kinderen en communiceert 
open met de ouders. Ze geeft haar grenzen aan, maar daarbinnen kan en mag er veel. 
Josje is een warme gastouder die echt opvang biedt vanuit haar eigen gezinssituatie en 
vanuit haar grote passie voor kinderen. Ze denkt goed met de ouders mee en is flexibel 
waar nodig. Wij vinden het heel fijn om met Josje samen te werken. 


