
CARMEN, 
MAMA VAN OLIVIA

Omdat ik vroeger zelf werkte in KIDZ Jeanne was de keuze voor mijn
opvang snel gemaakt. Ik ken het personeel en heb er van dichtbij
gezien hoe goed ze voor de kinderen zorgen.
 
Elke morgen zet ik er dan ook met een gerust hart m'n dochter af.
Ze geeft de begeleiding een grote smile bij het afzetten en, tot nu
toe, vielen er nog nooit geen tranen ’s morgens! ’s Avonds neem ik
haar vroli jk en voldaan terug mee naar huis.
 
De begeleiding is ook letterli jk maar een berichtje van je verwijderd!
Via WhatsApp houden ze mij op de hoogte van de laatste nieuwtjes
en sturen ze toffe foto’s door van Olivia.
 
Een aanrader!



WE HEBBEN HET VOLSTE VERTROUWEN 
IN DE CRÈCHE.

De verzorgers hebben het hart op
de juiste plaats en met vreugde

bieden ze zorg.

BART EN GREET,  MAMA EN 
PAPA VAN THOMAS



BART EN GREET, MAMA EN
PAPA VAN THOMAS 

Onze zoon is 2 jaar en zit in KIDZ Madelief. Wij zijn zeer content van de

crèche. En dat in alles: in properheid, in hygiëne en zorg, in terugkoppeling, in

de groepjes en de interacties. De kinderbegeleiders zijn echt heel intens bezig

met de kinderen zelf. De kinderen spelen, ze leren bij en er is structuur. Als

het weer het toelaat, mogen ze ook eens buiten. Via WhatsApp kunnen we de

avonturen van onze zoon volgen via foto's en soms eens een filmpje. We

hebben het volste vertrouwen in de crèche.

We weten dat als er iets zou zijn dat ze het tijdig zouden terugkoppelen. 

De verzorgers hebben het hart op de juiste plaats en met vreugde bieden ze

zorg. Bij het ophalen wordt er geen droge opsomming gegeven van hoeveel

pampers ze exact nodig hadden, maar de kern aangevuld met anekdotes of

acties van onze zoon worden verteld... En dan weten we weer dat hij zich

geamuseerd heeft. 

Die warme persoonlijke aanpak weten we te appreciëren!
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MAAYKE, MAMA VAN EMMA EN
XANDER

In KIDZ Lucy voelen onze kids zich thuis. Ze gaan er super graag en
kunnen er naar hartelust spelen met hun vriendjes. Voor iedere leeftijd
zijn er veel aangepaste activiteiten. Mijn zoon komt vaak thuis dat hij
ook gezelschap-spelletjes of kapla of… wil zoals in KIDZ. Het is nog
nooit een probleem geweest dat ze naar de opvang moeten.

Toen we nog naar binnen onze kindjes ophaalden, zag je ze ook spelen,
je weet waarmee ze bezig zijn. Nu dat we ze aan de deur moeten
ophalen, zien we telkens gelukkige gezichten. 

Je ziet dat de begeleiders en begeleidsters hun ook kennen. Dat is leuk
om te zien. Een pluspunt zijn de  paar manneli jke begeleiders! Voor onze
ouder wordende zoon is dit heel welkom! 😊
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Ze  staan er elke dag met de grootste glimlach, maken kort tijd voor een praatje. Ze zijn oprecht

meelevend en geïnteresseerd in onze kleinste spruit. Ze luisteren naar je wensen (en klachten over

de lastige nachten bijvoorbeeld 😉) en denken mee naar eventuele oplossingen.  De babytjes krijgen

heel veel variatie, er zijn verschillende hoekjes om op een andere manier te liggen/zitten, wat voor

die kleintjes alleen maar super is! 

Dikke duim voor KIDZ Jane! 

"HET ZIJN
TOPKINDVERZORGSTERS!"



DAPHNÉ, MAMA VAN FINN,
FAYE EN JACK

Mijn naam is Daphné, mama van 3 prachtige kinderen. Ik deel mijn ervaring vanuit het standpunt van 2 generaties kinderen. Zowel

de grote schoolgaande als baby in de BKO-leefgroep. Het is fantastisch om te zien hoe de medewerkers met al hun liefde 's

morgens jouw baby of peuter omarmen.  Prachtig hoe 's avonds nog eens gezwaaid wordt of er een handkusje gegooid is... Wat

meer kan je verlangen!

 

Nu met de nieuwbouw kan ik zeker en vast zeggen dat de kwaliteit van speelomgeving, de ruimte die er is als zowel het aanbod

van activiteiten en spelmateriaal zeer uitgebreid is voor alle kinderen. Wat ik een grote meerwaarde vindt is dat de medewerkers

op school zelf aanwezig zijn; dit vanuit hun eigen vertrouwde omgeving kan men spelen tot mama hen komt ophalen. Ik kan met

een warm hart zeggen hoe dankbaar ik ben dat mijn kinderen een goede opvang hebben zowel voor als na de schooluren! 
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Zowel mijn kinderen als ik zelf, als ouder, kunnen

er terecht bij de medewerkers. Als je nog eens wil

weten hoe de dag verlopen is in het leefmomentje,

dan kan dat zeker. Het is hen nooit teveel om eens

kort te woord te staan of een foto digitaal

doorsturen waardoor er een glimlach tevoorschijn

komt en je gerust kunt zijn.

Als er vragen zijn of misschien wel extra zorg

nodig is, dan staat de verantwoordelijke voor je

klaar. Ieder lid van het team staat er voor je. 

Bedankt KIDZ voor de mooie opvangmomenten.

Om mijn kinderen elke dag opnieuw een leuke,

maar ook zinvolle tijd te bezorgen. 



HANNE EN ANNELIES, MAMA'S
VAN BAS

Door Corona startte Bas een maand later dan gepland bij Linda in de opvang.

Hij was het nog helemaal niet gewoon om veel weg te zijn of andere kindjes te

zien. Bas had dan ook heel wat tijd nodig om te wennen. Hij weende veel en

sliep weinig, maar Linda hield vol. Ze liep rondjes met hem op de arm, wiegde

hem in zijn Maxi-Cosi en stelde hem zoveel mogelijk gerust. Wij waren al wat

ongerust en hadden toch wat schrik dat Bas niet meer zou mogen gaan, maar

Linda bleef geduldig en Bas ontdooide stilletjes aan. 

Hij gaat nu met de glimlach en amuseert zich met de andere kindjes. 's

Morgens kan de deur niet rap genoeg toe zodat mama naar huis moet, maar

mijn moederhart maakt toch ook een sprongetje als hij' s avonds met de

glimlach naar de deur komt gekropen en mij stralend aankijkt.

Bedankt Linda voor je geduld, we zijn ervan overtuigd dat Bas in goeie handen

is bij jou.
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ELINE EN ROBIN, MAMA EN
PAPA VAN ARTHUR
Samen spelen, samen delen,

samen ontdekken, samen de beentjes strekken. 

In  de opvang, doen ze dit en zoveel meer...Tante Nina weet wat

ze doet en leert de kids hoe alles moet. Heel vaak een lach, maar

soms ook een traan.. Troosten wordt hier ook met liefde gedaan. 

Een kiekje hier, een kiekje daar... Ook leuke foto´s krijgen we

doorheen het jaar.

Via social media volgen we de avonturen mee, in een groep

voor ouders privé! Hier altijd een mannetje met een grote lach,

wanneer ik er weer achter mag.

Samen met de kids doet ze lekker veel gek,

kortom, een onthaalouder met het hart op de juiste plek! ❤



TINE, MAMA VAN LILY EN
LAURE
Onze ervaring met KIDZ was, want onze kindjes zijn intussen al wat

ouder, heel goed! In het bijzonder de toffe begeleiding die altijd voor

je klaarstaat wanneer je een vraag hebt. 

Maar ook: kinderen kunnen heel vroeg afgezet worden en na school

hoef je niet te stressen om op tijd je kinderen te gaan ophalen. Als je

eens moet overwerken, bijvoorbeeld, dan weet je dat de opvang lang

open blijft en hoef je je niet te haasten. 

Eén van onze dochters moet ook glutenvrij eten en daar hield men

altijd rekening mee als er na schooltijd een versnapering werd

gegeten. Wat heel fijn was voor haar (en voor ons).

De vakanties werden leuk ingekleed en met af en toe een toffe

uitstap. Zo konden onze kinderen ook zonder kampjes echt een toffe

vakantie beleven!



IK RAAD KIDZ ROSA ECHT AAN IEDEREEN AAN!

Supertevreden over hoe deze twee schatten van
vrouwen voor mijn dochterje zorgen als ik gaan werken

ben. Mijn dochterjte wordt er altijd met open armen
ontvangen en is zelf altijd heel blij  dat ze naar Kim en

Kelly mag gaan. Ik raad deze opvang aan iedereen aan,
want ik ben alleszins supertevreden! 

DUNJA,  MAMA VAN YLIANA


