
 
  
  

 
Met veel plezier stellen wij je voor aan: 

 
               Gastouder Seliene 

  
 
Woonplaats: 
Amersfoort (Zielhorst) 
  
Opvangdagen:  
Maandag, dinsdag en donderdag   

  
  
Gastouderbegeleider:  
Fleur Lijftogt  
06-43283745  
fleur@gastouderbureasproet.nl   
  
  
  
Het gezin  
Samen met haar vriend Martijn (1988) en hun zoontje Laurens (2020) woont Seliene 
(1992)  in een ruime woning midden in de Amersfoortse wijk Zielhorst. Ze hebben ook een 
kater, een lieverd die de hele dag zijn eigen gang gaat en boven ook een heerlijk plekje 
heeft waar het lekker rustig is tijdens de opvang.   
Seliene woont in een fijn, ruim huis.  In de afgesloten tuin is er veel speelgelegenheid en 
kunnen de kinderen veilig buiten spelen.   
  
  
Werkervaring   
Tijdens haar opleiding tot Sociaal Pedagogisch Werker heeft Seliene gewerkt op 
verschillende kinderdagverblijven in Utrecht, waar ze daarna nog een aantal jaren is 
blijven werken. Daarnaast werkte Seliene jarenlang als nanny bij gezinnen thuis. Maar 
met de komst van haar eigen zoontje  heeft ze ervoor gekozen haar eigen 
kinderopvang te starten in haar eigen huis. Als gastouder.  
  



  
  

  
  

  
  
Seliene’s opvang  
Als gastouder biedt Seliene kinderen een gezellige en warme omgeving. Ze is enorm 
creatief en barst van de ideeen voor activiteiten met kinderen. Ze is gek op knutselen, gaat 
er graag op uit, wil samen met de kinderen fruit laten groeien in haar eigen tuin en ze 
speelt graag spelletjes met ze.   
Belangrijk in haar opvang is het bieden van een gevoel van veiligheid. Seliene zorgt ervoor 
dat de kinderen plezier hebben en biedt ze veel aandacht en ruimte voor hun eigen 
ideeën, in spel en creatie.  Seliene heeft veel energie en is graag actief bezig met de 
kinderen.   
  
  
Wat wij vinden van Seliene 
Seliene is een enthousiaste jonge vrouw die helemaal blij wordt van het werken met 
kinderen. Wij zien in haar een professionele gastouder, met veel ervaring in de 
kinderopvang, en vinden het fijn om met haar te samen te werken.  



  


