LIANNE VAN ROOIJEN

Door Lies Elte

In de Majoor Fransstraat 13 wonen Lianne en haar man Niek al 32 jaar met plezier, de twee kinderen
zijn al jaren het huis uit. Lianne is actief als vrijwilligster in de wijk, naast haar gastouderschap bij Humanitas, waarover later meer.
Organisatie Halloween
Ze reageerde op een oproep in de wijkkrant,
waarin vrijwilligers werden gevraagd voor het
jaarlijkse Halloweenfestijn. Toevallig had ze net
voor oppaskinderen een Halloweenproject georganiseerd, omdat ze werkt met themaprojecten
vanuit haar gastouderschap. Dit was zo goed
aangeslagen, dat ze graag met vijf anderen de
organisatie van Halloween in de wijk op zich
nam. Daartoe werd een speurtocht in de wijk
gehouden, goed georganiseerd voor de kinderen, maar wel zonder de bewoners overlast te
bezorgen.
Er werd een parcours uitgezet naar vooraf afgesproken adressen. Liannes verslag hiervan,
evenals de ervaringen van een deelnemertje,
staan in de wijkkrant van november. Waarschijnlijk door de persoonlijke benadering hadden ze 42 kinderen bij elkaar. Bij gebrek aan
een buurthuis mocht bij Bunnik op het Lombokterrein worden verzameld en geschminkt. De
organisatie zelf zorgde voor spullen om uit te
delen: niet alleen snoep, maar ook gekleurde
vingerlichtjes, kleurplaten, pennen en een vragenformulier. Na afloop was ze onder de indruk
van de deelname en het enthousiasme van zowel de ouders als de kinderen, waarbij het
mooie weer ook een gunstige rol speelde.
Schaatsfestijn
Na zo’n succes wilde het organiseren van een
schaatsfestijn ook wel lukken. Maar dat was
andere koek. Er hadden slechts vijf kinderen
ingeschreven, waarschijnlijk omdat het een
doordeweekse dag was in de 1e week van januari. Veel ouders begonnen weer met werken en
hadden hun kinderen uit logeren gestuurd. Bovendien konden kinderen t/m 7 jaar alleen onder begeleiding mee. Er waren ouders, die hun
kroost niet konden brengen en halen vanwege
hun werk, terwijl met hele kleintjes er ook extra
ouders nodig zijn. Op een zaterdag hadden ze
waarschijnlijk meer kinderen gehad. Helaas
moest vanwege het slechte weer die kleine
groep worden afgebeld. Storm, regen en zware
windstoten maakte schaatsen onmogelijk. Achteraf waren er dus weinig kinderen teleurgesteld.
Hoe het begon
Vroeger heeft Lianne zeven jaar in diverse filialen van de ABN in Gouda gewerkt. Toen ze
zwanger werd moest ze in 1984 ontslag nemen
en tegen haar zin stoppen met werken. In die
tijd ging dat nog zo. Toen haar eerste kind 1,5
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was, bestond er helemaal geen kinderopvang. In
het toenmalige buurthuis is ze daarom 25 jaar
geleden een peuterspeelzaal gestart, waar ze
zeven jaar hoofdleidster is geweest, wat ze heel
leuk vond. Toen nam echter de Stichting Welzijn
Gouda alle peuterspeelzalen over. Ze vond het
te commercieel worden en er kwamen regels
waar ze zich niet in kon vinden. Kinderen met
een ontwikkelingsachterstand werden bijvoorbeeld niet toegelaten, terwijl ze goede ervaring
had met het begeleiden van een Downkindje in
een normale groep. Toen stond ze in contact
met een professor in Rotterdam waar ze met
vragen terecht kon. Ze had zelfs speelgoed,
geschikt voor dat kindje geregeld. Dat mocht
daarna dus niet meer. Het was puur vrijwilligerswerk en dat wilde ze wel voor haar plezier
blijven doen.
Ze kon haar energie weer kwijt bij de Westerschool in Korte Akkeren, waar haar kinderen op
zaten. Ze was er lees-knutsel-activiteitenjuf, zat
acht jaar in de Medezeggenschapsraad, begeleidde schoolreisjes, etcetera.

Lianne van Rooijen

Gastouderschap
Na deze periode kwam 17 jaar geleden het
gastouderschap op haar pad. Op de Westhaven
was een dépendance van gastouderbureau Humanitas. Zij werd daar mede gastvrouw bij
voorlichtings- en informatieavonden van nieuwe
vraagouders, waar ze haar ervaringen kon vertellen. Gastouders geven dagopvang en begeleiding aan kinderen van 0 t/m 12 jaar, tot maximaal vijf in totaal. Begin vorig jaar had ze er
nog vijf in de leeftijd van 0 t/m 4 jaar. Deze
leeftijdscategorie is bij Lianne van toepassing.
Als ze naar de basisschool gaan verjongt zo’n
groep weer. Of ze gaan naar een kinderdagverblijf om met veel meer kindjes te kunnen spelen
of komen daar juist vandaan, omdat het in een
kleine groep iets rustiger is. Daarna volgen weer
broertjes en zusjes van hetzelfde gezin voor
jaren. Ze zag dat kinderen met een achterstand
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met bepaalde begeleiding helemaal opbloeiden
en mee konden komen. Ze ziet het als een uitdaging zulke kinderen te stimuleren. Er is ook
een gastoudergroep met ongeveer negen gastouders binnen Gouda, die onderling regelmatig
overleg pleegt en informatie uitwisselt met de
consulente van Humanitas.
Themaprojecten
Door de nieuwe Wet Kinderopvang van januari
2010 werden de gastouders verplicht opleidingen en diploma’s te halen, ook EHBO voor kinderen. Door de snelle invoering van de wet
haalden niet alle gastouders dit op tijd, waardoor ook de verplichte controle door de GGD
van de gastouderhuizen vertraging opliep. Inmiddels is de achterstand ingelopen zodat de
onrust inmiddels is weggenomen. Het leuke is
dat Lianne werkt met themaprojecten, wat niet
alle gastouders hebben. Er zijn wat ontwikkelingsprojecten van haarzelf naar het ROC gegaan, wat weer gebruikt wordt als lesmateriaal
voor andere gastouders. Met name een lees- en
vertelactiviteit: via een speelgoedbeest kon ze
contact maken met een kindje, dat niet communiceerde. Op de basisschool is dit ook opgepakt.
Er is weer plaats
Het aanbod is ook door de economische situatie
zeer minimaal, zowel op het kinderdagverblijf
als bij het gastouderschap. Momenteel heeft ze
een meisje van acht maanden in de opvang, in
het voorjaar zullen er hopelijk wat kleintjes bijkomen. Nu regelen sommige ouders wel wat
onderling. De verwachting is dat, als het financi-
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ele plaatje voor de ouders duidelijker is met
belasting en toeslag terug van de kinderopvang,
het aanbod toe gaat nemen. Vandaar ook de
advertentie op pag. 16 nu er weer plek is. Sinds
kort hebben de gastouders wat meer ruimte
gekregen, ze mogen hun gastouderschap een
naam geven, zelf reclame maken en een informatiemap voor de ouders samenstellen. Lianne
heeft “’t Speelhuys” verzonnen en haar visitekaartje ontworpen.
Tijd voor andere dingen
Nu het wat rustiger is binnen de gastouderopvang, geeft dat meer tijd om het huis op te ruimen en aan andere dingen toe te komen, zoals
aan knutselen, legpuzzels en tuinieren. Ideeën
heeft ze genoeg, die plant ze bij haar echtgenoot, die calculator is geweest en hij werkt ze
uit. Handig is hij in elk geval, want hij vertelt
dat hij de badkamer en de keuken zelf verbouwd
heeft. Van de zomer gaan ze de tuin ophogen en
voor en achter aanpassen. Vervelen zullen ze
zich niet. De hond, een zeer goed opgevoede
airedale terriër, zal hen ook wel bezighouden.
Ze trainen eenmaal per week met Luca behendigheid bij Hondenschool DOG in Haastrecht en
helpen in de organisatie van de open dagen en
diverse activiteiten.
Hopelijk krijgt Lianne ook door dit verhaal nieuwe aanmeldingen, ze popelt om weer met nieuwe kinderen aan de slag te gaan. Veel succes,
Lianne!
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