Kinderopvang in huiselijke sfeer

OSS - Niets moet, maar ook niet alles mág. Zo luidt in het kort het credo
van Karin Cauwels. Tien jaar geleden begon ze samen met een vriendin het
Christelijk Dagverblijf De Uitvinder in Oss. In deze periode verwezenlijkte
ze stap voor stap haar ideaal: gedragsregels uit de Bijbel verweven met opvoedingsregels, zodat de verhalen hieruit tot leven komen en een leidraad
kunnen vormen in het leven van kinderen.
De Uitvinder is verdeeld over twee
panden. De kinderopvang voor 0tot 4-jarigen is verspreid over de
locaties aan de Floralia-straat 38
en 40. De buitenschoolse opvang is
gevestigd op 40. De kinderen die
vertoeven bij de buitenschoolse opvang hoeven zich geen moment te
vervelen. “Ze zijn zó creatief. Ik vind
het zonde als ze voortdurend aan de
buis gekluisterd zijn, terwijl ze ook
hun talenten kunnen benutten.”
Zo gaat Cauwels wel eens met ze
beeldhouwen, kunnen ze zich uitleven in de zandbak of op de speelzol-
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der. Met de kinderen op het kinderdagverblijf gaat Cauwels wel eens
met de bolderkar op pad. Binnen
is er tijd voor een spelletje, samen
een boekje lezen of kleuren. “Het
moet voor de kinderen net zo zijn
als thuis. De huiselijk sfeer is kenmerkend voor De Uitvinder.” In Oss
waren er voor zover ze wist geen
kinderdagverblijven met een christelijke grondslag. Het was voor Cauwels vanzelfsprekend om dit hier op
te zetten. “Ik woonde hier en was
altijd al kinderwerker. Ik wilde mijn
christelijke geloofsovertuiging ten

grondslag leggen aan de zorg die ik
kinderen geef. Ik bespreek bovendien
met de ouders uitvoerig hoe zij omgaan met hun kinderen. De wensen
van de ouders en behoeften van het
kind tellen mee in mijn aanpak. Ieder
kind is welkom.”
Themakoffer
Inmiddels werken er bij De Uitvinder
behalve Cauwels vijf kinderleidsters.
Dat geeft haar meer ruimte. Sinds januari is ze zich meer gaan richten op
kinderactiviteiten. “Zo heb ik een educatieve themakoffer geïntroduceerd.
De kinderleidsters gaan er samen met
de kinderen mee aan de slag. Iedere
maand volgt een ander thema. In de
koffer stop ik allerlei spullen die gerelateerd zijn aan dat thema, bijvoorbeeld bescherming of troost. Denk
aan passende kleurplaten, liedjes of
andere activiteiten. Ik speel in op dingen die bij de kinderen leven, de leeftijd van de groep, de behoefte van
het kind en de tijd van het jaar. Dat
koppel ik dan aan een Bijbelverhaal.
Met het thema bescherming deed ik
er bijvoorbeeld mutsen, wanten of regenjassen van de kinderen in.
Vliegt de koffer open, dan is het voor
hen een feest van herkenning. Het
wordt ze spelenderwijs duidelijk hoe
ze zich moeten kleden en beschermen
tegen bepaalde weersomstandigheden. Sleetje glijden op een deken
hoorde er ook bij. Echt dolle pret! De
kinderen kruipen namelijk helemaal
in het spel.” De boodschap van het
Bijbelverhaal ‘de storm op het meer’

speelt tevens een rol: “In moeilijke
omstandigheden kun je op Jezus
vertrouwen. In dit verhaal is Hij met
Zijn leerlingen in de boot. Zelfs de
wind en het water doen wat Hij
zegt.”
Sponsorproject
De Uitvinder ondersteunt maandelijks kinderen in een kinderdorp in
Oeganda en kinderen in een weeshuis in Indonesië. “Dat doen we altijd, principieel, niet alleen als er
sprake is van een overschot. Het
geld gaat naar de eerste levensbehoeften: onderdak, eten, drinken,
onder-wijs en indien nodig medicatie. Door dit te doen geven we
tevens de kinderen op de Uitvinder de basiswaarden van het geloof mee, waarvan naastenliefde
een belangrijk gebod is.” Cauwels
heeft ideeën genoeg voor de toekomst. “Het is alleen een kwestie
van tijd voordat ze op papier staan
en uitgevoerd kunnen worden.”
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