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Heleen Versprille

De zussen hebben het over opa Jan en oma Loes Visser die graag 
bijspringen om hun dochters te helpen met het combineren van 
werk en zorgtaken. Het verschonen van een luier, de kleinkinde-
ren van school halen of samen spelletjes doen; ze draaien er hun 
hand niet voor om. 
Wanneer hun dochters Susanne en Saskia aan het werk zijn, 
zorgen opa en oma met liefde voor de vier kleinkinderen. Tus-
sen de middag eten ze gezellig een boterhammetje met el-
kaar en na schooltijd mogen er ook best vriendjes mee naar 
huis. Overdag is er volop gelegenheid om heerlijk te knuffe-
len met baby Hugo. ,,We genieten enorm van de kleinkin-
deren, je bouwt een hechte band met elkaar op. Dat vind ik 
belangrijk. En omdat we de kleinkinderen vaak zien, zijn 
we heel betrokken bij alles wat ze meemaken”, vertelt Loes.  
Aangezien de kleinkinderen drie dagen per week bij opa en 
oma worden opgevangen, hebben zij alles wat je maar kunt be-
denken in huis; van compleet ingerichte kinderkamers en au-
tostoeltjes tot kinderfi etsen, speelgoed en tekenspullen. ,,Af 
en toe ligt er zo’n berg speelgoed over de vloer verspreid dat je 
een polsstok nodig hebt om binnen te komen”, lacht Jan. ,,Dat 
was vroeger bij ons wel anders, wij mochten echt niet alles te-
gelijk uit de kast trekken. Eerst opruimen, was het dan. Jul-
lie zijn daar wel gemakkelijker in geworden”, vindt Saskia. 
Over de opvoeding is overigens nooit onenigheid, de regels zijn 
duidelijk en de kleinkinderen hebben het goed naar hun zin bij 
opa en oma. De sfeer is er warm en vertrouwd en ze kunnen reke-
nen op onvoorwaardelijke liefde en aandacht. Juist die factoren 
zijn bepalend geweest om niet voor andere vormen van opvang 
te kiezen, vertellen Susanne en Saskia. ,,Onze kinderen kunnen 

hier gewoon zichzelf zijn en lekker even bijkomen als ze daar 
behoefte aan hebben. In een kinderdagverblijf is er veel meer 
drukte, bij opa en oma vinden ze rust en regelmaat. Vooral als 
ze nog klein zijn is dat ideaal. En voor ons is het gewoon heel 
fi jn om te weten dat er goed voor de kinderen gezorgd wordt. Je 
gaat met een gerust hart aan het werk en hoeft niet zo te stres-
sen als het eens wat later wordt. We drinken dan samen nog 
een kop koffi e of schuiven aan bij het eten, dat is echt super!”
De oudste kleinzoon werd vroeger wel een tijdje opgevangen op 
het kinderdagverblijf, waar Jan al snel een ludieke bijnaam kreeg. 
,,Ik haalde Hidde ’s middags meestal op en vroeg dan of het goed 
met hem ging. Alles okidoki? Daardoor sta ik nu bij iedereen be-
kend als opa Doki en word ik ook nog steeds zo aangesproken.”
Alle familieleden wonen in Hendrik-Ido-Ambacht, dicht bij el-
kaar in de buurt. Ook buiten de vaste oppasdagen om zoeken ze 
elkaar vaak even op. En op zaterdag staan Jan en Loes regelmatig 
langs de lijn op het voetbalveld om Hidde aan te moedigen. Hun 
vakanties plannen zij in overleg met de kinderen, bij voorkeur 
buiten het seizoen. Susanne: ,,Op de vakantiebestemming moet 
wel wifi  zijn, anders gaan ze er niet heen. Want opa en oma wil-
len wel kunnen facetimen met de kleinkinderen. En dat gevoel is 
trouwens wederzijds, in het weekend vragen de kinderen vaak of 
we even bij opa en oma langsgaan want dan missen ze hen al.”
De bijzondere band zorgt ervoor dat allerlei tradities in ere ge-
houden worden, er is altijd wel een feestje te vieren. Op Vaderdag 
met de complete familie naar de Efteling, eieren zoeken met Pa-
sen en gezellig samenzijn met Sinterklaas en Kerst. Jan en Loes: 
,,Het gaat altijd in goede harmonie, daar zijn we heel blij om want 
we zien in onze omgeving dat het ook wel eens anders gaat. Het is 
een rijkdom om kinderen en kleinkinderen te hebben, daar zijn 
we heel dankbaar voor!” 

Ode aan opa & oma
‘Wat moet je zonder ze? Onbezorgd aan het werk of een avondje 
op stap met je vriend(inn)en wordt toch écht mede mogelijk 
gemaakt door onze oppas opa’s en oma’s. Onbetaalbaar! Wij zijn 
op zoek naar lieve, hippe opa’s en oma’s die áltijd voor jou en je grut klaarstaan. Herkenbaar? Laat het ons 
weten als je vindt dat juist zij een ode in BrAM verdienen’. 
Op deze oproep op Facebook reageerden de zussen Saskia en Susanne, want: ‘Altijd en overal staan ze voor 
ons en voor de kleinkinderen klaar. Niets is onmogelijk en we laten de kinderen met alle vertrouwen achter bij 
zowel oma als opa. Bij oma mag alles, meer dan wij ‘vroeger’ mochten. Vol verbazing kijken wij wel elkaar wel 
eens aan. Oma of moeder zijn is blijkbaar toch een groot verschil.’

Opa & Oma
Jan en Loes Visser

vaste oppasdagen: maandag, dinsdag en woensdag

Dochter
Susanne

(commercieel medewerkster buitendienst)

zoon Hidde (7)
dochter Fieke (4)

Dochter
Saskia

(secretarieel medewerkster fysiotherapeutenpraktijk)

dochter Elisa (4)
zoon Hugo (5 maanden)

Op de foto van links naar 
rechts:  opa Jan met op schoot 
kleinzoon Hugo en oma Loes 
met op schoot kleindochters 
Fieke (links) en Elisa (rechts). 
Midden: kleinzoon Hidde. 
Boven: dochter Saskia (links) 
en Susanne (rechts)
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