“

IK BEN TROTS

OP KIDS LODGE !

Kan je jezelf even voorstellen?
Mijn naam is Rick en ik ben 24 jaar oud.
Ik ben begonnen als stagiaire bij Kids
Lodge en werk nu ongeveer drie jaar, met
heel veel plezier, bij dit mooie bedrijf. Ik
ben Pedagogisch medewerker, geef ik
gymlessen op een basisschool in Odijk
en geef de peutersport workshops in
IJsselstein.
Wat is jouw grootste passie?

Wat is je grootste angst?

Dat is makkelijk; werken met kinderen! Ik

Nu ik er over nadenk... Ik heb eigenlijk

vind het prachtig om te zien hoe kinderen

helemaal geen angsten, haha!

zich op hun eigen manier ontwikkelen op
hun eigen tempo.

Wat maakt werken bij Kids Lodge zo leuk?
Het is zo leuk door de diversiteit

Wat staat er nog op jouw bucketlist?

in het werk (sportlessen geven,

Ik heb altijd al een mooie reis willen maken

tussentijdse opvang op basisscholen

naar Curaçao, en dat gaat volgend jaar

(TSO), naschoolsche opvang (NSO) en

eindelijk gebeuren in juni! YES!

peutersport), de geweldige kinderen en de

“

collega`s! Alles bij elkaar maakt dat ik elke

EEN LUISTEREND
OOR VOOR

KINDEREN IS

BELANGRIJK

RIC K
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dag weer trots naar mijn werk ga.
Welke talenten zet je in tijdens je werk?
Ik denk meerdere dingen. Altijd een
luisterend oor voor de kinderen is
belangrijk. Samenwerken met collega`s,
geduld hebben, flexibel zijn empathisch

Op wie ben je trots?

vermogen en mijn sport achtergrond.

Ik ben trots op het bedrijf Kids Lodge, hoe
wij het met z`n allen steeds weer voor

Waar zie je jezelf over vijf jaar?

elkaar krijgen om elke dag een feestje te

Dan werk ik zeker nog bij Kids Lodge en

maken voor de kinderen!

hoop dat ik samen met mijn vriendin een
nog groter huis kan kopen in mijn dorp

Wat is het mooiste moment dat je hebt
meegemaakt?
Dat ik samen met mijn vriendin, dit jaar,
ons eerste eigen huisje hebben gekocht in
Schalkwijk! We zijn zo blij!

Schalkwijk.

