Starter in de kijker

Kinderdagverblijf Miel & Muis
Welke diensten biedt Miel & Muis aan?
Miel & Muis is een kleinschalig kinderdagverblijf. Er is per dag plaats voor 14 kindjes tot
drie jaar. Miel & Muis is gevestigd in de Kerkstraat in Eksel, pal tegenover de
Sint-Trudokerk, op de benedenverdieping van een modern pand met een grote,
afgesloten tuin. Het kinderdagverblijf wordt geleid door Lene Veltjen en staat onder
toezicht van Kind en Gezin.
Hoe is Miel & Muis ontstaan?
Lene Veltjen is al heel lang gepassioneerd door de zorg voor kleine kinderen en
kinderwelzijn. Een opleiding in de kinderzorg en een baan in de kinderopvang lagen dan
ook voor de hand. De afgelopen jaren heeft Lene ruim ervaring opgedaan in
verschillende kinderdagverblijven in Limburg. De oprichting van een eigen kinderopvang
is de volgende uitdaging in haar carrière. Zo kan Lene haar ideeën over kinderzorg van
eerste kwaliteit ten volle in praktijk brengen en tegelijk inspelen op het tekort aan
beschikbare plaatsen in de kinderopvang. De rust en het groen van het landelijke
Hechtel-Eksel zijn voor Lene de perfecte omgeving om haar plannen in te realiseren.
Wat is de specialiteit van Miel & Muis?
Kleinschaligheid, huiselijke warmte, welzijn, betrokkenheid en opvoedkundige waarden
staan centraal bij Miel & Muis. "Met onze persoonlijke aanpak proberen we het beste te
halen uit ieder kind, uiteraard in overleg met de ouders, want opvoeden doen we immers
samen. Miel & Muis biedt dan ook een hartelijke en warme kinderopvang waarin we uw
kindje niet alleen met de juiste zorgen kunnen omringen maar tevens zijn ontwikkeling
kunnen bevorderen.", aldus Lene Veltjen.
Hoeveel werknemers telt Miel & Muis?
Zaakvoerder is Lene Veltjen. Per zeven kindjes is er een gediplomeerde en ervaren
kinderverzorgster.
Wat zijn de toekomstplannen van Miel & Muis?
Voor de nabije toekomst zijn de plannen duidelijk: Miel & Muis wil snel kinderopvang
bieden aan de inwoners van Hechtel-Eksel en omgeving. Iedereen is welkom op de
opendeurdag op zaterdag 2 en zondag 3 november 2013. Miel & Muis gaat open op
maandag 4 november 2013.
Lene heeft ook al plannen voor de verdere toekomst: een tweede kinderdagverblijf
openen, en misschien wel een derde...
Contactgegevens
Kinderdagverblijf Miel & Muis
Kerkstraat 6 bus 8, 3941 Eksel
Informatie en inschrijving: 0475/73.85.08
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