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“Te laat komen
bestaat niet”

Oya Yavuz en Frauke Groenevelt

DE UITKOMST DIE
OYA’S CHILDCARE HEET
Oya Yavuz maakte carrière bij internationale bedrijven en werd
tegelijkertijd moeder. Ze merkte dat het heel moeilijk was om die
twee dingen te combineren. Kinderopvang was er wel, maar die was
niet toereikend genoeg voor ambitieuze ouders die het beste willen
voor hun kind. Collega Frauke Groenevelt zat in hetzelfde schuitje.
Jaren later zetten ze hun ervaringen om in een uitkomst: Oya’s
Childcare: “Wij doen waar wij zelf behoefte aan hadden toen onze
kinderen klein waren.”

SCHULDGEVOEL
“Wij vragen ons continu af: wat
hebben wij als hardwerkende
moeders nodig om zorgeloos te
kunnen werken en hoe gaan we
om met ‘het schuldgevoel’? Want
een schuldgevoel heb je, als je je
kind onverhoopt pas na sluitingstijd op kunt halen. Daarna snel
een maaltijd in elkaar moet
flansen en nog steeds je kind niet
de aandacht kunt geven die het
verdient. Wij ontzorgen ambitieuze ouders op alle mogelijke
vlakken”, aldus Oya.
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GEEN STRESS
Bij Oya’s Childcare gaat alles
anders. “Te laat komen bestaat
niet, wat een hoop stress scheelt.
Als je je kindje niet voor het
avondeten op kunt halen, krijgt
het bij ons een gezonde,
biologische maaltijd. Als je liever
een maaltijd mee naar huis neemt
voor het hele gezin is dat ook
mogelijk. Op die manier kun je
zoveel mogelijk quality time
doorbrengen met je kind,” zegt
mede-oprichtster Frauke. Maar het
gaat verder: via een web-portaal

worden ouders dagelijks op de
hoogte gehouden van wat hun
kind meemaakt. Je kunt basisboodschappen bestellen en er is
een mogelijkheid tot achterlaten
van kleding voor de stomerij. En
het is zelfs mogelijk om je kind te
laten overnachten bij Oya’s.
ONTWIKKELING
Ook qua aanpak gaat Oya’s
Childcare een stapje verder. Oya:
“Wij proberen bij te dragen aan
de ontwikkeling van de kinderen.
Door verschillende taal en
muziekactiviteiten en creatieve
opdrachten aan te bieden,
stimuleren wij de individuele
behoeftes of talenten van het
kind.” Er is ook een psychologe in
dienst om, daar waar nodig, kind
en ouder te begeleiden. Frauke:
“Maar ontwikkeling integreren wij
altijd op een speelse manier.
Want bovenaan staat dat
kinderen, kinderen blijven.”
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