
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Met veel plezier stellen wij je voor aan: 
 

Gastouder Eline 
 
 
 
Woonplaats: 
Amersfoort (Nieuwland) 
 
Opvangdag: 
Vrijdag 
 
Gastouderbegeleider: 
Annelien den Otter 
06-16002822 
Annelien@gastouderbureausproet.nl 
 
 
 
Het gezin 
Eline (1988) woont samen met haar man Wilbert (1986) en hun zoon David (2021) in een 
fijn huis in Amersfoort Nieuwland. In hun buurt zijn veel speeltuinen. De achtertuin bij het 
huis is afgesloten en er is veel ruimte waar de kinderen kunnen spelen.  
 
Werkervaring 
Na haar opleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming (Social Work) heeft Eline 
verschillende dingen gedaan. Zo werkte ze in de gehandicaptenzorg en begeleidde ze 
mensen met psychische problemen vanuit de WMO.  
Toen zij zelf moeder werd is haar verlangen aangewakkerd om met kinderen te gaan 
werken. In het verleden heeft ze al veel opgepast op kinderen van familie en vrienden en 
daar genoot zij altijd al enorm van.  
Eline is gek op de onbevangenheid van kinderen en ze vindt het mooi om hun ontwikkeling 
te volgen en te faciliteren.  
 
 
 
 
 



 

  

Eline’s opvang 
Belangrijk voor Eline is dat zij een veilige plek creëert voor de kinderen. Een plek waar ze 
zichzelf durven te zijn en waar ze gehoord en gezien worden. Aanwezigheid is daarbij 
belangrijk. Eline is er voor de kinderen, of ze nu iets willen vertellen, of een knuffel nodig 
hebben. Elk kind krijgt inidividuele aandacht.  
Eline handelt bij alles wat zij doet vanuit haar chistelijke levensovertuiging. Haar 
christelijke waarden en normen zijn een uitgangspunt in de omgang met elkaar. Concreet 
houdt dit in dat zij regelmatig een kinderbijbelverhaal voorleest en de kinderen uitnodigt 
om mee te doen met het gebedje voor het eten. Ook geeft zij de kinderen iets mee over de 
betekenis van christelijke feestdagen.  
 
Tijdens de dag is er sprake van een structuur om voorspelbaarheid voor de kinderen te 
creëren. Toch is die niet vastomlijnd, Eline past zich daarin aan aan de behoefte van de 
kinderen.  
 
Eline vindt het belangrijk om de kinderen positief te stimuleren en uit te nodigen tot positief 
gedrag in plaats van negatief gedrag te corrigeren met ‘nee’. Soms is het natuurlijk wel 
ook nodig een duidelijke grens aan te geven en dat doet Eline dan ook. 
 
Buiten spelen en bewegen gebeurt in Eline’s opvang zo veel mogelijk. Dat kan zijn in de 
achtertuin of in een van de vele speeltuintjes in de buurt. Eline is zelf ook graag sportief 
bezig en dus doet ze af en toe ook een ‘workout’ met de kinderen.  
 
 
Wat wij vinden van Eline 
Eline is een hele lieve, warme, jonge en enthousiaste vrouw die dol is op kinderen. Eline 
straalt rust uit en is daarom een hele fijne gastouder voor de kinderen.  
  


