“

IK VIND HET

BELANGRIJK DAT

KINDEREN MET EEN
GLIMLACH WEER

NAAR HUIS GAAN

Sven Coté is al meer dan 10 jaar werkzaam bij Kids
Lodge. Hij heeft de opleiding Sport en Bewegen
afgerond en zet deze kennis dagelijks in. Hij geeft
gymlessen aan 1 tot 4 jaar, staat op de groep bij de NSO
4+ en hij is zweminstructeur in het zwembad.
Welke hobby’s heb je?
ik hou van sporten, lekker uit eten gaan, een spannende
serie kijken en natuurlijk een mooi potje voetbal op
televisie.
Waar gaan je ogen van twinkelen en je hart sneller van
kloppen?
Een relaxte vakantie naar een warm land.
Waar kunnen we je ‘s nachts voor wakker maken?
Dat is makkelijk; Sushi!
Welke talenten zet jij in bij Kids Lodge?
Wat zou je het liefst willen veranderen aan de wereld?

Een van mijn talenten is doelgericht werken. Zowel bij

Minder armoede in Nederland en meer voor elkaar over

de zwem- als bij de sportlessen probeer ik de kinderen

hebben en niet alleen maar aan jezelf denken.

doelgericht verder te helpen. Verder ben ik een
optimistisch persoon, ik denk niet in problemen maar

Wat maakt het werken met kinderen zo leuk?

in oplossingen. Dit neem ik mee richting mijn collega’s

Kinderen helpen bij hun ontwikkeling en om hun doelen

maar ook naar de kinderen.

te laten bereiken.
Ik vind het belangrijk dat de kinderen met plezier naar
mijn gymlessen toe komen, maar ook met een glimlach
weer naar huis gaan. Naast het plezier wil ik hen
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spelenderwijs iets leren en laten groeien. Niet alleen op
motorisch en cognitieve gebied, maar ook op sociaal
vlak.

“

IK DENK NIET IN

PROBLEMEN MAAR
IN OPLOSSINGEN

Wist je dat?
Naast het werken bij Kids Lodge ben ik werkzaam
als voetbaltrainer. In het verleden heb ik zelf ook
altijd gevoetbald, maar door een operatie aan mijn
knie was dit niet meer mogelijk. Hiervoor heb ik
altijd jeugdelftallen getraind en training gegeven
bij verschillende voetbalscholen. Ik heb nu de stap
gemaakt naar de senioren.

