Annemieke Esenkbrink (23 jaar jong) werkt bijna vijf
jaar bij Kids Lodge! Pff wat gaat de tijd snel! Voordat ik
officieel begon met werken bij Kids Lodge, heb ik nog
een jaar stage gelopen en begon ik met mijn 17 jaar bij
de NSO Mini’s.
Ik werk nu als ‘Plusser’ bij de NSO Junior. Dat houdt in
dat ik Pedagogisch Medewerker ben, plus extra taken
en verantwoordelijkheden. Daarnaast ben ik teamleider
bij de Party Lodge waar ik samen met mijn geweldige
team ervoor zorg dat elk kinderfeestje, evenement of
familiefeest onvergetelijk wordt.
Welke hobby’s heb je?

Ik houd van sporten. Eigenlijk bijna alle sporten wel!
Momenteel fitness en boks ik bij de buren van Kids
Lodge, Body Business. Verder houd ik van gezelligheid
met vrienden en familie en vind ik het heerlijk om te
borrelen en samen te eten. Ik ben gek op spelletjes, en
ben ook zeker niet bang om vals te spelen zodat ik kan
winnen. En heel cliché, Kids Lodge is ook wel een beetje
mijn hobby. Ik ben één van die mensen die van haar
hobby haar werk heeft kunnen maken, en daar ben ik
nog steeds heel blij mee!

“

KIDS LODGE IS

OOK EEN BEETJE
MIJN HOBBY

Waar gaan je ogen van twinkelen en je hart sneller van
kloppen? In februari ga ik voor het eerst samenwonen!

Wat maakt het werken met kinderen zo leuk?

Ik vind het heerlijk dat kinderen zo eerlijk zijn! Ze zorgen
dat mijn werk niet altijd zo serieus is, en dat er ruimte
is voor gezelligheid en gekkigheid. Ik vind het leuk dat
je tijdens de workshops spelenderwijs iets kan leren. Dit
past ook meer bij mij dan bijvoorbeeld kinderen iets
aanleren in het onderwijs.
wat maakt het werken bij Kids Lodge zo leuk?

Bij Kids Lodge is er zo veel mogelijk! Dat maakt mijn
werkweek nooit saai.
Welke talenten zet jij in bij Kids Lodge?

Ik denk dat ik mijn zorgzaamheid bij de NSO inzet, en
mijn organisatietalent vooral bij de Party Lodge.
Wist je dat?

Ik op eigenlijk alle groepen en afdelingen van Kids
Lodge heb gewerkt? Vooral net nadat ik mijn diploma
had gehaald was dit voor mij heel fijn! Ik vond alles leuk
en had eigenlijk geen idee wat het beste bij mij paste.

De voorbereidingen en het idee dat het al bijna zo ver is
laten mijn ogen wel twinkelen!
Waar kunnen we je ‘s nachts voor wakker maken?

Zonder twijfel: Ben en Jerry’s ijs of pizza!

ANNEMIEKE
PLUSSER NSO JUNIOR EN TEAMLEIDER PARTY LODGE

Wat zou je het liefst willen veranderen aan de wereld?

Ongelijkheid in rijk en arm. Ik ben een aantal keer als
vrijwilliger op reis geweest naar Roemenië en heb daar
de grote verschillen kunnen zien. Ik heb me daar wel
kunnen beseffen hoe veel wij hier eigenlijk hebben en
hoe oneerlijk het is dat niet iedereen zo kan leven.

“

MIJN

WERKWEEK IS
NOOIT SAAI

