Manouk (25) werkt sinds 1,5 jaar bij Kids Lodge. Ze is
babyspecialist op de leeuwtjes groep in het Trimaran
gebouw.

“

WELKE HOBBY’S HEB JE?

MIJN PASSIE

IS WERKEN

MET KINDJES!

Shoppen, of lekker borrelen met vrienden en
vriendinnen. Maar ook ben ik niet vies van een lekker
etentje met een goed glas wijn.
WAAR GAAN JE OGEN VAN TWINKELEN EN JE HART
SNELLER VAN KLOPPEN?
Van mijn passie, het werken met kindjes!
WAAR KUNNEN WE JE ‘S NACHTS VOOR WAKKER
MAKEN?
Eigenlijk helemaal nergens voor.. ik slaap héél graag!
WAT ZOU JE HET LIEFST WILLEN VERANDEREN AAN

WAT MAAKT HET WERKEN BIJ KIDS LODGE ZO LEUK?

DE WERELD?

Dat niets te gek is! Alles kan bij Kids Lodge. De

Meer tolerantie, mensen maken het soms zo moeilijk

diversiteit die aangeboden word. Er is geen dag het

terwijl er zóveel grotere problemen zijn!

zelfde en dat zorgt er voor dat het elke dag weer een
feestje is om naar het werk te gaan.

“

WAAR

EEN WIL IS

IS EEN WEG

en over te brengen op collega’s. Maar ook mijn
doorzettingsvermogen, waar een wil is is een weg. Ik zal
niet snel opgeven wanneer ik een doel voor ogen heb.
En mijn aangeboren liefde voor kinderen!
WIST JE DAT?

Elk kind is anders en elk kind is uniek dat maakt

Ik naast werken in de kinderopvang ook

dat ik kindjes zo leuk vind, zo puur en eerlijk. De

gastouderopvang doe? En ik de training babymassage

ontwikkelingen die elk kind op zijn of haar manier door

ga volgen!

Doormiddel van activiteiten die ik probeer aan te
bieden die ze niet zo snel thuis zouden doen. Zoals het
spelen met scheerschuim op de tafel of op een spiegel,
doe maar, voel maar, word maar vies. Ontdek!

BABYSPECIALIST - LEEUWTJES GROEP

Mijn enthousiasme probeer ik mee te nemen

WAT MAAKT HET WERKEN MET KINDEREN ZO LEUK?

maakt vind ik fantastisch om te zien.

MANOUK

WELKE TALENTEN ZET JIJ IN BIJ KIDS LODGE?

Waarbij het eerst aftasten is en voorzichtig proberen.
Om vervolgens trots van het gezicht af te kunnen lezen
dat iets echt lukt. De één op één momentjes waarbij
je zelfs bij de hele kleintjes al zo’n waardering krijgt
doormiddel van een geluidje of een klein glimlachje.
Maar ook het gek doen, even rollenbollen of stoeien.
Hoe gekker hoe beter natuurlijk het hoeft niet altijd
serieus!

“

HOE GEKKER
HOE BETER

HET HOEFT NIET

ALTIJD SERIEUS!

