
“ MIJN TALENT
IS MIJN 

ENTHOUSIASME

WAAR GAAN JE OGEN VAN TWINKELEN EN JE HART 

SNELLER VAN KLOPPEN?

De gedachten en herinneringen van mijn periode in 

Spanje. Elke keer als ik niet zo vrolijk ben, kijk ik de 

foto’s terug en word ik weer helemaal enthousiast!

WAAR KUNNEN WE JE ‘S NACHTS VOOR WAKKER 

MAKEN?

Uhhh… Eigenlijk ben ik op mijn vrolijkst als ik gewoon 

doorslaap. Maar, als ik iets moet kiezen, dan mag je 

mij wakker maken voor een wafel met aardbeien en 

slagroom. 

WAT ZOU JE HET LIEFST WILLEN VERANDEREN AAN 

DE WERELD?

Op dit moment zou ik willen wat de meeste mensen 

willen; dat het corona virus uit de wereld verdwijnt en 

iedereen weer gezond is. 

Werk gerelateerd mis ik alle rennende en roepende 

kinderen om mij heen, mis ik de jarige kinderen die ik 

blij kan maken met hun kinderfeestje te begeleiden. 

Want om heel eerlijk te zijn… Dat werken achter de 

laptop is niet helemaal mijn ding, de hele dag. 

Romy (21) werkt al zes jaar bij Kids Lodge. Inmiddels 

is ze pedagogisch medewerker bij de NSO mini’s 

en IJsselstein en in de weekenden begeleid ze 

kinderfeestjes voor onze Party Lodge.

HOE WAS DE EERSTE DAG DAT JE BIJ KIDS LODGE 

BINNEN STAPTE?

Ik liep binnen en ondanks de lieve groeten van 

iedereen, vond ik het super spannend om als 14-jarige 

een stageplek te vragen. Twee weken later mocht ik 

beginnen. En al snel kreeg ik te horen, dat ik voor een 

langere stage zeker terug kon komen. Dit deed ik!

WELKE OPLEIDING(EN) HEB JE GEDAAN?

In 2014 ben ik begonnen aan de MBO-opleiding Leisure 

& Events in Utrecht. Stagelopen in het buitenland, dat 

was mijn doel. Drie jaar later mocht ik mijn koffers 

pakken voor een half jaar Spanje in mijn eentje. Ik 

mocht bij een animatie team gaan werken. Mijn droom 

kwam uit! Toen ik terugkwam en de opleiding afrondde, 

mocht ik fulltime bij Kids Lodge komen werken!

Vaak liep ik er tegenaan dat ik voor de NSO geen 

diploma had ,maar wel graag een eigen groep 

zou willen draaien. Ik besloot samen met Kids 

Lodge om een opleiding te gaan volgen voor GPM 

(Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker) Ik heb dit 

diploma nu behaald! 

HOE COMBINEER JE DEZE OPLEIDING(EN) MET WERK?

Doordat mijn week zo gevarieerd is met NSO en 

kinderfeestjes, kan ik beide opleidingen goed 

toepassen. Ze maken een goede combi van structuur 

geven en plezier maken. Een uitdaging om daar de 

perfecte balans in te vinden! 

WAT MAAKT HET WERKEN MET KINDEREN ZO LEUK?

Het enthousiasme, de opmerkingen en acties van 

de kinderen. Dat vind ik echt geweldig! Ik zal nooit 

vergeten dat ik een knot in m’n haar had en een 

kindje mij aankeek en zei: “Met knot ben je niet mooi.“ 

Toen ik mijn knot uitdeed, keek het kindje met een 

gerustgesteld gezicht: “ Ja, dit is veel mooier Romy.”

WAT MAAKT HET WERKEN BIJ KIDS LODGE ZO LEUK?

De variatie in het werk. Ik maak elke dag een andere 

dag mee bij Kids Lodge. De kinderen en collega’s 

maken elke dag onvergetelijk. De combinatie van op de 

groep werken tot kinderfeestjes begeleiden vind ik top. 

Dat geeft mij energie. Kids Lodge is een feestje.

Leuke anekdote: mijn stem verdwijnt wel eens en 

dan ben ik mega schor. Tijdens het moment dat mijn 

stem wegviel, moest ik precies een survival feestje 

begeleiden. Ik haal mijn kracht uit het enthousiasme en 

duidelijkheid in mijn stem. Dit viel dus volledig weg! Ik 

moest het feestje fluisterend begeleiden en dit gaf weer 

een heel ander grappig effect. Gelukkig kon iedereen 

erom lachen en werden en alleen maar grapjes om 

gemaakt. 

WELKE TALENTEN ZET JIJ IN BIJ KIDS LODGE?

Mijn talent is mijn enthousiasme. Ik probeer dit naar 

de ouders en vooral de kinderen over te brengen. Ik zie 

overal een uitdaging in en ik wil alles positief maken. 

Is er iets kapot gegaan tijdens een knutsel workshop? 

Geen probleem we maken gewoon een nieuwe. Gaan 

we buiten spelen? Ho even! We lopen niet zomaar naar 

buiten, maar we gaan als leeuwen. Hoe doet een leeuw? 

Ja, doe maar na! Grrrrr....

WAAR BEN JE HET MEEST TROTS OP?

Het eerste wat in mij op komt is mijn 

doorzettingsvermogen. Ik denk dat ik daar het meest 

trots op mag zijn. Ik ga door totdat ik tevreden ben en 

ik een ander ook tevreden zie.
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