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VERGOEDING DOOR ALLE ZORGVERZEKERAARS!

Dé specialist in 
kunst- en 
klikgebitten!

Gastouderopvang is een flexibele en kleinschalige vorm van kinderopvang. Voor 
ouders die het belangrijk vinden dat hun kinderen opgevangen worden in een hui-
selijke en warme omgeving vormt dit een ideale oplossing. De huiselijke sfeer van 
de opvang zorgt ervoor dat een kind er zich vertrouwd voelt waardoor een goede 
emotionele band tussen het kind en de gastouder gewaarborgd wordt. Solo Bam-
bini is een bemiddelingsbureau voor gastouders en ouders die opvang voor hun 
kinderen zoeken. Dat gebeurt allemaal vanuit een markant pand in het centrum 
van Alphen.

Doordacht concept
Het succesverhaal begint 13 jaar ge-
leden in Breda. Hilde Roelands stopt 
bij de geboorte van haar eerste kind 
met werken. Maar niet voor lang. 
,,Nou ja, een kind brengt sowieso 
werk met zich mee natuurlijk, maar 
dat ging me makkelijk af. Na een 
maand of drie zat een vriendin van 
mij plotseling omhoog met de oppas 
voor haar kind. Dat heb ik voor haar 
gedaan en al snel bleek dat ik het ook 
leuk vond om voor andere kinderen 
te zorgen. Het idee van gastouder, zo 
heet dat namelijk, sprak me wel aan. 

Kerkstraat 15, Riel  •  T. 013-5181207 • www.frankvanoirschotfi etsen.nl

FRANK RUIMT OP!GRATIS MET FRANK NAAR CENTER-PARCS!

Bij aankoop van 
Batavus weekend, 

een midweek
centerparcs kado!
Kom snel langs voor een proefrit!

€ 799.-

OOK ONLINE TE LEZEN OP

www.deleybode.nl

www.vanboxtelreclame.nl

Voor gastouders en vraagouders

GASTOUDERBUREAU SOLO BAMBINI 
BEMIDDELT VANUIT ALPHEN 
DRIEKWART NEDERLAND

Hilde en Patrick voor hun markante kantoor in Alphen.

Nadat ik me er eens flink in verdiept 
heb, besloot ik zelfstandig gastouder 
te worden. De bemiddeling verliep 
via verschillende bureaus, maar die 
lieten zo nu en dan flink wat steken 
vallen. Wat heb je er aan als een bu-
reau pas na drie dagen terug belt 
of pas na drie weken de email be-
antwoordt. Dat moet beter kunnen 
dacht ik. Mijn man Patrick werkte op 
dat moment nog in de chemie, maar 
hij had er wel oren naar om samen 
met mij een goed concept op te zet-
ten. En dan praat ik over een concept 
waarin de gastouders op behoorlijke 
manier beloond worden en niet ab-

surd veel geld aan bemiddelingskos-
ten verloren gaat. Met dit plan zijn 
we in 2006 onder de naam Solo Bam-
bini naar buiten getreden. De naam 
is Italiaans voor alleen kinderen.” 

De werkwijze van Hilde en Patrick 
vond al snel zijn eigen weg in Breda 
en omstreken. Reclame maken was 
nauwelijks nodig voegt Patrick daar 
aan toe. ,,Het ging echt vanzelf. Via 
een verjaardag van familie of vrien-
den of via de gastouders van het eer-
ste uur. De aanmeldingen kwamen 
gewoon aanwaaien. 

In Breda werkten we vanuit huis, 
maar dat werd al snel ondoenlijk. Na 
een zoektocht zijn we uiteindelijk 
in eind 2007 in Alphen beland. Hier 
op onze huidige locatie zitten we nu 
sinds maart van dit jaar. 

Lees verder op pagina 5 >>

  

Dagelijks vers uit eigen keuken; gesneden groenten,  
wok- en soepgroenten, groenten- en fruitsalades. 

Vers en Kwaliteit, 
voor n’ gezonde prijs !!

Turnhoutsebaan 15, 5051 DZ Goirle (weg Goirle/Poppel)
Tel. 013 - 534 21 15  |  Fax: 013-5347921  |  Mob:  06-53336433

OPENINGSTIJDEN: maandag 13.00 - 17.30  
dinsdag t/m vrijdag 10.00 - 17.30,  zaterdag 09.00 - 16.30 

Dagelijks 2 ons GROENTENGROENTEN 
en 2 stuks FRUIT FRUIT,

Wij leveren KWALITEITKWALITEIT, 
u bent GOEDKOOPGOEDKOOP uit......

ONZE PRIJZEN ZIJN 
NET ZO MOOI 

ALS ONZE DEUREN

ZOMERSTUNT

ZIE PAG. 22

Ondernemers.......
                  ga er maar eens    

                     GOED 
                 voor zitten!
 

KIJK SNEL OP PAG. 17
en doe uw VOORDEEL

                            ga er maar

                      GOE
               voor zitte


