
Gastouderopvang de Miniberen is een zelfstandig ondernemer en 

voldoet aan alle eisen die aan een gastouder worden gesteld. 

Ouders hebben recht op kinderopvangtoeslag wanneer de 

gastouder samenwerkt met een erkend gastouderbureau. 

Gastouderopvang de Miniberen werkt samen met het erkend 

gastouderbureau De Hondsrug. 

Gastouderopvang de Miniberen bezit:

Een verklaring van goed gedrag (incl. partner)

Kinder EHBO (volgt verplichte herhaling cursus)

Gediplomeerd Helpende Welzijn.
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ZZP Gastouder

Diplomering & Certificaten
“Gastouderopvang De Miniberen voldoet aan alle wet- en regelgeving voor een prettige 

omgeving voor uw kind ”

Diplomeringen & certificaten

Enthousiast geworden over gastouderopvang De Miniberen? 

Neem gerust vrijblijvend contact op via onderstaande gegevens. 

Het maken van een kennismakingsgesprek is altijd mogelijk.

Gastouderopvang De Miniberen 

Viaductraat 53

9561 AC Ter Apel

Telefoon: 06-27827412

Email: info@deminiberen.nl

Contactgegevens

Contact
“Enthousiast geworden? Neem gerust contact met me op via ondertaande gegevens of het 

contactformulier. “

Contactformulier

Achternaam

Email-adres

Telefoonnummer

Je bericht

Verstuur 

Jeroen
Voornaam
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Over de opvang

Wie ben ik

Kind & Dier

Contact

Navigeer
T1:    050 1234567

T1:    06 27827412

E:       info@deminiberen.nl

W:     https://deminiberen.nl

de Miniberen

 Een kijkje in De Miniberen
“Neem een kijkje in mijn gastouderopvang of volg De Miniberen via

 Instagram of Facebook”
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Bij Gastouderopvang de Miniberen maakt het leren omgaan met en verzorgen van dieren deel uit van de dagelijkse bezigheden. Wij 

hebben op het moment drie kippen en twee konijnen die dagelijkse zorg nodig hebben. De kindjes mogen meehelpen de dieren te 

voeren en te knuffelen. En natuurlijk moeten er ook elke dag eieren geraapt worden. Op deze manier kunnen de kinderen al op een 

jonge leeftijd leren omgaan met huisdieren.

Kind & Dier

“Mijn naam is Daniëlle Buijs- Harbers. Ik ben getrouwd met Pascal en samen hebben wij drie 

kinderen Juliëtte (2009), Tomas (2015) en Lucas (2018).”

Ik heb de opleiding Helpende Welzijn gevolgd omdat ik graag met 

kinderen wilde werken. Na het behalen van mijn diploma ben ik 

via een bijbaan een hele andere richting ingegaan. Jarenlang heb 

ik mijn werk met plezier gedaan. 

Ook na de geboorte van onze kinderen ging ik weer aan het werk. 

Ik heb toen zelf ondervonden dat kleinschalige opvang soms 

beter aansluit bij de behoeften van een kind. Uiteindelijk kwam ik 

tot de conclusie dat ik kinderen de kans wilde bieden om in een 

veilige, vertrouwde, gezellige en leerzame omgeving opgevangen 

te worden, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. 

Opgeleid tot gastouder

Wie ben ik

Gastouderopvang De Miniberen in Ter Apel is volledig afgestemd 

op de wensen en behoeften van de kinderen en hun ouders. 

Uw kind wordt opgevangen in een veilige, liefdevolle omgeving, 

waar elk kind zichzelf mag zijn. Spelen en leren in een 

ongedwongen sfeer zijn belangrijke uitgangspunten. Ieder kind is 

uniek en heeft een veilige omgeving nodig om zijn eigen talenten 

te kunnen ontwikkelen. Door met liefde en aandacht te kijken wat 

een kind nodig heeft, hoop ik een belangrijke bijdrage te kunnen 

leveren aan deze ontwikkeling. Plezier staat hierbij natuurlijk 

voorop. 

Veilige omgeving voor uw kind Samenstelling van de groep

Een sociale plek vol activiteiten
Per dag worden er maximaal vier kinderen opgevangen, omdat 

mijn eigen zoontjes (buiten schooltijden) ook gezellig meedoen 

met de activiteiten. Zo komt uw kind al vroeg in contact met 

andere kinderen en leert het op deze manier om samen te spelen, 

samen te eten en rekening met elkaar te houden. 

“Gastouderopvang De Miniberen is een professionele en flexibele vorm van kleinschalige 

kinderopvang in Ter Apel (ma-vr) ”

De samenstelling van de groep wisselt per dag van de week, maar 

veel kinderen komen meerdere dagen en daardoor vormt de groep 

een veilige, stabiele (leer)omgeving. Bovendien ziet uw kindje 

tijdens ieder opvangmoment dezelfde gezichten. Dit maakt 

kleinschalige gastouderopvang tot een veilige, vertrouwde en 

stabiele basis voor de ontwikkeling van uw kind; dat is erg fijn voor 

zowel kind als ouders! 

Bellen Mailen
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