
Romy (30) werkt sinds twee jaar bij Kids Lodge. 

Twee dagen in de week is ze het gezicht achter de 

receptie, als office assistent.

WELKE HOBBY´S HEB JE?

Ooit was dit paardrijden, toen werd het fitness, maar 

tegenwoordig is het vooral eten.... Pasta’s, taarten, ik 

hou ervan! En op stap met mijn vriend en driejarige 

peuter natuurlijk!

WAAR GAAN JE OGEN VAN TWINKELEN EN JE HART 

SNELLER VAN KLOPPEN?

Heel cliché, maar ik kan er echt van genieten als ik 

mijn vriend en dochtertje samen zie genieten van een 

volledig uitgestippeld voetbalparcours door de tuin. 

En taart, héél veel taart!

WAAR KUNNEN WE JE S’NACHTS VOOR WAKKER 

MAKEN? 

Een familietrip naar Curacao! En taart...

WAT ZOU JE HET LIEFST WILLEN VERANDEREN IN DE 

WERELD?

Ik denk dat je altijd eerst moet beginnen bij jezelf. Wat 

kan ik zelf veranderen? Ik probeer me altijd zoveel 

mogelijk te verplaatsen in de ander, hoe maak je de 

wereld voor iemand anders zo fijn mogelijk? 

Soms is dat een knuffel, soms hand in hand de trap 

op naar de gymzaal, soms een belletje voor aanvraag 

voor een extra dag, soms een zoektocht naar een 

zwemsticker, soms een Unicorn kleurplaat... 

Het zijn kleine dingen die de (belevings)wereld zoveel 

leuker kunnen maken!

WAT ZOU JE HET LEIFST WILLEN VERANDEREN IN DE 

WERELD?

Poehh lastige vraag vooral in deze gekke tijd. Maar denk 

dat het fijn zou zijn als mensen wat meer aan een ander 

denken dan alleen aan zichzelf. En dat mensen meer 

leven naar het motto: Begin de dag met een dansje…

WAT MAAKT HET WERKEN MET KINDEREN ZO LEUK?

Iedere dag is anders dan je van te voren verwacht. 

Na een half jaar merk ik ook dat vooral kinderen je 

ook buiten Kids Lodge gaan herkennen: “Mama, die 

mevrouw is van Kids Lodge”.  En als het even hectisch 

is bij de receptie, en je ziet een groepje van kleintjes 

voorbij drentelen, richting de peutergym, zorgt dat weer 

voor een lach op mijn gezicht.

WAT MAAKT HET WERKEN BIJ KIDS LODGE ZO LEUK?

Dat iedere dag ook echt een feestje is, zowel met de 

kinderen als met collega’s onderling. Ruim een half jaar 

geleden werd ik gevraagd of ik het leuk zou vinden om 

een aantal dagen als Office Assistent aan de slag te 

gaan en ik heb nog geen moment spijt gehad dat ik “Ja” 

heb gezegd!

WELKE TALENTEN ZET JIJ IN BIJ KIDS LODGE?

Sociaal zijn en vriendelijk blijven, altijd tijd maken 

voor een praatje. Flexibel zijn, want geen één dag 

is hetzelfde. En daarnaast ook zorgzaam zijn, zodat 

kinderen zich ook prettig bij je voelen en naar je 

toekomen als er iets is!

WIST JE DAT?

Ik A-sportief ben, terwijl mijn vriend eigenaar is van 

een sportbedrijf in Houten en de wereld over vliegt om 

marathons te lopen. Gevalletje tegenpolen trekken 

elkaar aan zullen we maar zeggen.

GOEDEMORGEN,

KIDS LODGE

MET ROMY!

GOEDEMORGEN,

KIDS LODGE

MET MADELON!

MADELON

Madelon (32) werkt sinds een half jaar bij Kids 

Lodge. Drie dagen in de week is ze het gezicht 

achter de receptie, als office assistent.

WELKE HOBBY’S HEB JE

Voordat ik mijn zoontje had was het uitgaan en veel uit 

eten. Tegenwoordig vooral films kijken, lezen, wandelen 

en winkelen. Daarnaast vind ik het ook heerlijk om 

dagjes erop uit te gaan met mijn gezinnetje.  

WAAR GAAN JE OGEN VAN TWINKELEN EN JE HART 

SNELLER VAN KLOPPEN?

Een heel verrassend antwoord: Mijn vriend en zoontje.

WAT MAAKT HET WERKEN MET KINDEREN ZO LEUK?

Als Office assistent sta ik niet op de groep, maar 

desondanks beleef ik genoeg grappige momenten. Ik 

doe soms enorm m’n best om me te verstoppen voor m’n 

eigen dochtertje die dan voorbijkomt, maar als ik gespot 

word door een mede 3-jarige laten ze dat moment zeker 

niet voorbij gaan. ‘NOÉ, JOUW MAMA IS HIER!

WAT MAAKT HET WERKEN BIJ KIDS LODGE ZO LEUK?

Ik begon als ouder bij Kids Lodge, en een half jaar later 

was mijn eerste werkdag. Ik leerde er al heel snel een 

nieuw woord van Pascale en Vanity: vriellega (vriend/

collega). Zij noemen elkaar zo, en zo voelt het werken 

bij Kids Lodge; als vrienden zorgen dat we er iedere dag 

een feestje van maken. Niet alleen voor de kids, maar 

ook voor het personeel, voor en met elkaar!

WELKE TALENTEN ZET JIJ IN BIJ KIDS LODGE?

Multitasken, flexibiliteit, inlevingsvermogen, zoeken naar 

verbeteringen, maar ook moeder zijn. Uiteindelijk gaat 

het erom dat de kinderen gelukkig zijn!

WIST JE DAT?

Ik na mijn studie Kinder- en jeugdpsychologie twee jaar 

in Perm in Rusland heb gewoond?

ROMY

WAAR KUNNEN WE JE S’NACHTS VOOR WAKKER 

MAKEN? 

Eten! Of het nu uiteten gaan is, thuis uitgebreid eten of 

lekker BBQ’en, als het maar eten is...


