“

KIDS LODGE

IS UNIEK!

WE HEBBEN

ALLES HIER!

Jo Black (53) werkt nu iets meer dan twee jaar bij Kids

WAT MAAKT HET WERKEN BIJ KIDS LODGE ZO LEUK?

Lodge. Ze is zweminstructeur, geeft privé-zwemles,

Kids Lodge is uniek! De belangstelling die Louise heeft

coördineert het afzwemmen en is sinds dit schooljaar

voor het personeel. Maar ook het team zelf! We hebben

ook pedagogisch medewerker bij de zwem-nso.

alles hier, het is echt een unieke, mooie plek!

WELKE HOBBY’S HEB JE?

WELKE TALENTEN ZET JIJ IN BIJ KIDS LODGE?

Sporten! Dat zit in mijn lijf! Ik heb op hoog niveau

Ik ben iemand die met beide benen op de grond staat,

gesquast, doe vier keer in de week aan crossfit, zit

ik ga niet snel zweven. En mijn leeftijd geeft mij ervaring

graag op mijn racefietst en de laatste tijd loop ik veel

en wijsheid. Ik vind het belangrijk om als team samen

in de natuur. Daarnaast hou ik ook erg van bakken,

te werken. Ik stel me flexibel op. Als dat betekent dat ik

reizen en nieuwe dingen ontdekken.

bij de receptie moet invallen, een extra prive-zwemles
moeten geven of de wc’s moet schoonmaken, het

WAAR GAAN JE OGEN VAN TWINKELEN EN JE HART

maakt mij niet uit.

SNELLER VAN KLOPPEN?
Een mooie stalende dag met zon in de natuur. En van

Als zweminstucteur hou ik van actie. Ik ben duidelijk

mensen helpen, mensen in hun kracht brengen, mensen

en een beetje streng. “Dit is wat we gaan doen en dat

in balans brengen.

gaan we dus ook doen”. Dat is belangrijk voor kinderen.
We gebruiken allemaal dezelfde zwemmethode, maar

“

iederen vult dat toch op zijn eigen manier in.

SPORTEN ZIT

IN MIJN LIJF!

Ik wil de kinderen zelfvertrouwen geven, je kan het wel,
je mag bang zijn, maar we gaan wel. Je mag jezelf zijn
maar wel gaan het wel proberen. Want van proberen
kan je leren. De stap maken van “ik kan het niet”, naar
ik “kan het wel”. Het zijn soms kleine stapjes.

WAAR KUNNEN WE JE ‘S NACHTS VOOR WAKKER
MAKEN?
Niks! Ik hou van mijn bed, ik hou van slapen. En van
vroeg en fit wakker worden. Nou, wacht... Nu ik er over
nadenk, misschien een ticket naar Nieuw Zeeland, want
daar kom ik vandaan.

“

IK HOU VAN

ACTIE EN BEN

DUIDELIJK

WAT ZOU JE HET LIEFST WILLEN VERANDEREN AAN
DE WERELD?

“

JO

IK WIL DE KINDEREN
ZELFVERTROUWEN
GEVEN

De gezondheid van mensen, een gezonder leven, het
bewust worden. Dat mensen een andere kijk op de

WIST JE DAT?

wereld hebben, het door de blik van een ander zien.

Ik heb een eigen praktijk voor natuurgeneeskunde heb.
Het heet Alround Balance. Het is breed, mensen helpen

WAT MAAKT HET WERKEN MET KINDEREN ZO LEUK?

met gezondheid en mensen in balans brengen.

De uitdaging, ieder kind is anders, het is zo super

Dit kan via voeding, emoties opruimen, een gezonder

leuk om de ontwikkeling mee te maken. Het begint

leven etc. Ik bestrijd de oorzaak en niet de klachten. Ik

bijvoorbeeld met ‘ik durf mijn neus niet in het water’ en

help ook veel kinderen. Iedereen is welkom!

een jaar later kan je wel een A diploma overhandigen!
Dan ben je wel trots, als je kan helpen om die stapjes
te maken tot een succeservaring. Trouwens, daar mag
je me ook voor wakker maken in de nacht; die kleine

ZWEMINSTRUCTEUR EN PEDAGOGISCH MEDEWERKER ZWEM-NSO

succesmomentjes, dat is heel mooi.

