
In stoere ‘Stint’ naar opa’s en oma’s
Door Kim de Booij

HULST - Ze doen het wel vaker, de peuters van Kinderopvang De Tivoli. Op bezoek bij de opa’s en oma’s van de Blaauwe Hoeve. Normaal gaan ze er 
in de bolderkar naar toe, of te voet, of met de auto als het moet. Maar dit keer kwamen ze wel heel erg in stijl aan!

Kinderopvang De Tivoli heeft er 
sinds kort namelijk een bijzonder 
vervoersmiddel bij: de Stint. In deze 
elektrische bolderwagen, speciaal 
bedoeld voor het veilig vervoeren 
van kinderen, kunnen maar liefst tien 
kinderen mee. De Stint heeft een 
elektrische aandrijving en wordt door 
één volwassene bestuurd. Zo hoeft de 
pedagogisch medewerker niet zo’n 
zware bolderkar te trekken en kan 
hij of zij meer kinderen makkelijker 
vervoeren dan met de auto. En de 
kids? Nou, die zijn er maar wat blij 
mee. “Hoe vonden jullie het eerste 
ritje in de Stint?”, “Leuk!!!!”. “En hoe 
hard ging ie?”, “Heeeeeel hard!!!”. 

Met maximaal 17 km/u valt het 
allemaal wel mee, met dat heeeeel 
hard, maar in zo’n stoere kar lijkt alles 
natuurlijk wat sneller en flitsender. 
Zo ziet het er ook wel uit. Met de 
kids veilig en lekker droog in de Stint, 
stond pedagogisch medewerkster 
Ariëtta donderdag 7 juni aan het 
stuur. Helaas in de regen. Dat was wel 
even iets minder. Maar ja, dat heb je 
met een bolderkar ook. 

De bestemming: de Blaauwe Hoeve. 
Zo’n vier keer per jaar gaan de 
peuters daar op bezoek bij de opa’s 
en oma’s. Tenminste, zo noemen 
ze hen. Hun eigen grootouders zijn 

het niet, maar dat geeft niet. Na een 
wat verlegen start, zingen ze even 
later samen liedjes, eten wat fruit en 
knutselen ze gezellig aan tafel. “Soms 
zijn jonge kindjes een beetje bang 
van oude mensen, maar deze lieve 
kinderen voelen zich al snel thuis”, 
zegt mevrouw Laurenssen, die alle 
aandacht krijgt van peuter Maxime.

“Als je ze zo samen bezig ziet, besef je 
hoe waardevol het is, dat we hier met 

de peuters komen”, zegt Ariëtta. En 
daar zegt ze niks teveel mee. De vele 
blije gezichten zijn het bewijs. 

Ook mevrouw Vos geniet met volle 
teugen. “Het doet me echt goed, hun 
bezoek. Kijk nou, wat een lieve popjes. 
Samen zingen vind ik heel leuk. Mijn 
stem is niet meer zo mooi, maar 
dat maakt niet uit. Het is gewoon 
hartstikke fijn om samen met deze 
kinderen te doen.”

"De Stint: een elektrische bolderwagen, speciaal bedoeld 
voor het veilig vervoeren van kinderen."


