Marieke (32 ) werkt sinds een jaar bij Kids
Lodge IJsselstein als pepedagogisch
medewerker bij de NSO en de peuterklas.

“

KINDEREN ZIJN
EERLIJK

EN SPONTAAN

WELKE HOBBY’S HEB JE?
Sinds er kinderen zijn gaat alles wat meer met
mate…
• Schaatsen, het liefst op natuurijs…) maar
ook om te kijken op tv of in het Thialf.
• Zwemmen, ik ga tegenwoordig niet meer
zo heel vaak voor mezelf zwemmen maar
nog wel iedere week peuterzwemmen met
de jongste en survivalzwemmen met de
oudste.
• In het zomerseizoen (april t/m sept) doe ik
aan tractorpulling (trekkertrek)
• In mijn vrije uurtjes zit ik graag te hobbyen
met m’n stickersnijmachine door leuke
stickers en decoratie te bedenken en te
maken.
• Schminken en glittertattoo’s bij kinderen
zetten, ook superleuk. Helemaal leuk
sjablonen wanneer nodig zelf gemaakt
kunnen worden.
• Als de Mini Cooper straks af is, deze weer
opbouwen en in de weekenden af en toe
weer eens een stukje rijden.

WAAR GAAN JE OGEN VAN TWINKELEN EN
JE HART SNELLER VAN KLOPPEN?
Vorst! Maar geen elfsteden koorts hoor! Ik hou
van de winter. Schaatsen en sneeuw, helaas
niet zo’n hele goede combi… Sneeuw is heel
leuk en goed voor uren plezier alleen weer
niet zo goed voor het ijs. En dat terwijl ik een
enorme koukleum ben. En natuurlijk de Mini,
niet uit te leggen maar eigenlijk een uit de
hand gelopen hobby waar ik echt onwijs blij
van kan worden.
WAAR KUNNEN WE JE ’S NACHTS VOOR
WAKKER MAKEN?
Rauw andijviestamppot met spekjes!
WAT ZOU JE HET LIEFSTE WILLEN
VERANDEREN AAN DE WERELD, EN
WAAROM?
Zoveel! Meer natuur, minder gezeur, oorlog en
ziekte. Het zou de wereld zoveel leuker maken
voor iedereen als iedereen iets aardiger tegen
elkaar doet.

“

WAT EEN TOFFE

ORGANISATIE IS

KIDS LODGE ZEG!
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WAT MAAKT HET WERKEN MET KINDEREN
ZO LEUK?
Ze zijn eerlijk en spontaan! Dat ze grapjes
met je maken en je spontaan een knuffel of
tekening komen geven! Het is superleuk als
je de ontwikkeling van kinderen vooruit ziet
gaan, dan maakt het niet uit of het bij de
kleintjes of de grotere is. Hoe druk zo soms
ook zijn, als ze bij het naar huis gaan zeggen
dat ze en superleuke/toffe dag hebben gehad,
dan is de dag geslaagd!

“

IK HOU VAN DE

WINTER, SNEEUW
EN SCHAATSEN.

WAT MAAKT HET WERKEN BIJ KIDS LODGE
ZO LEUK?
Ik werk hier sinds 1 mei, na 9,5 jaar op de
dagopvang gewerkt te hebben. Maar wat
een toffe organisatie is dit! Er is zoveel
mogelijk, zowel voor de kinderen als voor de
medewerkers. Misschien wel mede omdat er
zoveel voor de kinderen is, dat je jezelf kan
blijven ontwikkelen. Hier is niet snel iets niet
mogelijk en weet je niet of de invulling van je
workshop gaat ‘werken’? Probeer het en leert
weer van je ervaring.
WELKE TALENTEN ZET JIJ IN BIJ KIDS
LODGE?
Haha, zeggen waar ik goed in ben is nou niet
echt mijn sterkste punt.
• Sociaal, wanneer nodig wil ik iedereen
helpen wanneer dit in mijn macht ligt.
Zowel bij de kinderen als volwassenen.
• Creatief, dit zit natuurlijk ook wel in mijn
hobby dus niet zo heel vreemd.
• Flexibel, andere dag of andere tijd is over
het algemeen geen probleem. Ook niet in
het werk al is het wisselen van workshop of
school om de kinderen te halen.
• Een doorzetter, ook al lukt niet altijd alles
in 1 keer, ik blijf het wel proberen. Hobby
matig kan er nog wel een uit frustratie wat
rondvliegen (als er niemand in de buurt is)
maar daarna gaan we gewoon weer door.

