
Kimberley werkt sinds 1 juli 2022 bij Kids Lodge 
als manager KDV op locatie Tuibrug in Houten.

Waarom ben je van Schiphol overgevlogen naar 
Kids Lodge?
Met heel veel plezier heb ik meer dan 8 jaar op 

Schiphol achter de douane gewerkt, hier heb ik veel 

ervaring op kunnen doen. De wereld op Schiphol 

is groots, zakelijk en alles gaat daar in een rap 

tempo. Dit betekend constant aan staan en veel 

onregelmatigheid, iets wat op langere termijn best 

pittig is. Ik besloot dat ik mijn ervaring en kennis 

wilde uitbreiden in een ander bedrijf en dit is Kids 

Lodge geworden. Heel leuk om twee zo verschillende 

werelden samen te brengen en mijn ervaring binnen 

Kids Lodge te kunnen delen.  

 

Welke hobby’s heb je? 
Mijn hobby’s zijn mooie reizen maken, snowboarden 

en creatief bezig zijn in en om het huis. Ik ben gek op 

alles met dieren dus een dag tussen de paarden of 

wandelen met de hond maakt mij ook heel gelukkig. 

 

Waar gaan je ogen van twinkelen en je hart 
sneller van kloppen? Uiteraard van mijn dochter! 

Ze is een kleine versie van mezelf en dat is soms 

confronterend maar ze is ook het allermooiste wat ik 

heb in mijn leven. 

 

Waar kunnen we je ’s nachts voor wakker 
maken? Als er iemand van de postcodeloterij voor 

de deur staat met een dikke cheque of om het 

realistisch te houden een lekkere Griekse gyros 

schotel!

Wat maakt het werk als manager op een 
kinderdagverblijf zo leuk? De afwisseling en 

diversiteit van de functie. Er is zoveel wat bij 

deze functie komt kijken en aangezien ik heel erg 

van regelen houd, voel ik mij echt op mijn plek 

hier. Daarbij is het natuurlijk een onwijs leuke 

werkomgeving en ben je de hele dag omringt door 

allemaal kinderen waardoor je niet kunt voorspellen 

wat de dag je brengen gaat.

Wat zou jij willen veranderen aan de wereld? 
Dat iedereen een beetje liever is voor elkaar en 

elkaar wil helpen in moeilijke tijden. De wereld van 

nu gaat zo snel en er zijn zoveel dingen die we 

moeten om bij te blijven. Geniet van elke dag die je 

krijgt, je weet nooit wat morgen je brengt! 

Wat maakt Kids Lodge zo leuk? 
Wat eigenlijk niet?! Elke dag een feestje is het 

motto en dat is het ook echt. Er is aandacht voor 

het personeel en dat is iets wat ik persoonlijk 

heel belangrijk vind. Het is een uniek en goed 

georganiseerd bedrijf met veel leuke collega’s, wat 

de werksfeer positief beïnvloed. Ik kan niet anders 

zeggen dan dat ik heel blij ben om deel uit te maken 

van Kids Lodge. 

Welke talenten zet jij tijdens jouw 
werkzaamheden bij Kids Lodge in? Laat ik zeggen 

dat ik de communicatie belangrijk vind in alle 

opzichten en dat ik alles altijd goed geregeld wil 

hebben voor iedereen. 

 

Wist je dat…
Ik echt ontspannen ben als ik heerlijk kan klussen en 

dingen maken met mijn handen.

“ GENIET VAN ELKE 
DAG DIE JE KRIJGT, 

JE WEET NOOIT 
WAT MORGEN JE 

BRENGT! 

“ MIJN DOCHTER
IS EEN KLEINE

VERSIE VAN
MIJZELF

KIMBERLEY
MANAGER KDV HOUTEN


