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KinderOPVANG SPREEKT
Tekst en Foto’s: Johan Depaepe

Naam Patricia Breems
Leeftijd 38 jaar
Woonplaats Gent
Werkt al twaalf jaar als opvangmoeder

Dochter Elise van 15 jaar
Zoon Aaron van 13 jaar

van zeven kinderen

‘M

ijn man en ik zijn afkomstig uit Brugge. Dirk

kinderen. Ze hadden zo hun lievelingetjes. Zo vond Aaron

werkte al een tijdje in Gent, toen hij de kans

Mauro, Emiel, Otto, Leonie en Manon “de max”. Al had

kreeg om er conciërge te worden. Ik heb mijn

Aaron ook momenten dat hij de kindjes verfoeide, hoor. Als

werk opgezegd en omdat ik afgestudeerd ben als kinderver-

hij bijvoorbeeld zijn Playmobil had uitgestald en de kleine

zorgster, leek het me logisch om opvangmoeder te worden.

opvangkinderen wilden meespelen. Dan zei ik altijd: “Speel

Mijn jongste zoon Aaron was toen net geen jaar oud, en zo

er dan boven mee op je kamer als je dat niet wilt.” Nu ze ou-

kon ik thuis voor hem zorgen, samen met nog wat andere

der worden, vinden ze het soms wel lastig in de vakanties:

kindjes. Mijn kinderen hebben nooit anders geweten dan

ze kunnen dan niet uitslapen. Aaron vraagt me wel eens of

dat hun woonkamer vol speeltuigen en kinderstoeltjes

ik ooit nog iets anders ga doen. Maar ik doe het te graag. Ik
wérk dan wel thuis en zorg voor de kindjes, maar tegelijk

Vooral mijn dochter was al heel
jong geïnteresseerd in mijn
werk. Ze was nauwelijks vier

ben ik er ook altijd geweest voor mijn eigen kinderen.
Aaron en Elise komen heus niet op de tweede plaats. In de
korte schoolvakanties probeer ik altijd te sluiten, en ook in
de grote vakantie ben ik er drie weken alleen voor hen. En
stoppen? Misschien als ze verder gaan studeren, en dan echt
meer privacy nodig hebben. Als ik ermee ophoud, keren

of vijf toen ze baby’tjes al hun

Dirk en ik wellicht terug naar Brugge, waar we nog een huis

flesje gaf

gen, want zij zien zo’n verhuizing niet zitten. Aaron en Elise

hebben. Maar dat zal pas kunnen als Elise en Aaron uitvlieduiken graag in de massa foto’s die ik heb bijgehouden van
al “mijn” kindjes en hun speelkameraadjes door de jaren.

stond. En dat hebben ze ook nooit erg gevonden. Nu Aaron

Kostbare herinneringen!’

en Elise pubers zijn, is er natuurlijk wat minder contact
met de kindjes die ik opvang, maar toen ze jonger waren,
waren ze “one of the gang”. Vooral mijn dochter Elise was al
heel jong geïnteresseerd in wat ik deed. Ze was nauwelijks
vier of vijf toen ze baby’tjes al hun flesje gaf. En de interesse
heeft ze nog steeds; ze wil graag kleuterjuf worden en past
nu op bij kinderen die voorheen bij ons thuis kwamen. Het
grote voordeel was dat er altijd speelkameraadjes thuis
waren. Aaron en Elise kregen vaak ook een band met de

Jouw verhaal in deze rubriek?
Stuur een mailtje naar
redactie@kiddo.net,
o.v.v. Kinderopvang spreekt.
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