
Kinderdagverblijf ’t Knuffeltje werd 
vijftien jaar geleden door Danuta 
Drabarek opgericht. Dat deed ze, 
legt ze uit, omdat ze toentertijd met 
haar eigen kinderen in Delft bij 
geen één kinderopvang terecht kon, 
want iedereen had wachtlijsten. 
“Ik dacht toen: Waarom kan ik zelf 
niks oprichten?”, vertelt directrice 
Danuta, die hiervoor als pedagoog 
werkzaam was.
Ze begon aan de Mozartlaan met 
Kinderdagverblijf ’t Knuffeltje. Dat 
was zo’n succes dat ze in 2003 
al een tweede locatie opende, aan 

de Hendrick de Keyserweg 6. 
Ook hier waren en zijn ouders en 
kind tevreden over de inzet van 
het kinderdagverblijf. Volgens 
adjunct-directeur Agnes de Groot-
Zolynska heeft ’t Knuffeltje dan 
ook nooit veel reclame hoeven 
maken. “Veel ouders komen hier 
vanwege de goede mond-tot-mond-
reclame over ons”, legt ze uit. “We 
zien bovendien vaak dat ouders 
ook met hun tweede kind naar ons 
komen.” ’t Knuffeltje biedt sinds 
2003 ook Buitenschoolse opvang 
aan voor kinderen van 4 tot en 
met 12 jaar oud.

Pedagogisch beleid
Medewerkers van ’t Knuffeltje 
werken volgens een uitgedacht 
pedagogisch beleid. Het 
kinderdagverblijf, waar het kind 
centraal staat, werkt veel met 
thema’s en projecten. Of het nu 
gaat om het leren tellen tot tien 
of het benoemen van de kleuren; 
alles gebeurt op een pedagogisch 
verantwoorde wijze. Het jaarlijkse 
feest op Internationale Kinderdag 
is een mooi voorbeeld van hoe ’t 
Knuffeltje graag werkt. “Juist die 
jaarlijkse feesten, die gericht zijn 
op een bepaald sprookjesthema, 
maken ons bijzonder”, vindt 
Danuta Drabarek. “Er gaat hier 
geen dag voorbij zonder een 
verantwoorde activiteit.”

Feest
Ook het feest van vorige zaterdag 
was er weer eentje om in te lijsten. 
Het feest begon eigenlijk al met 
de voorbereidingen, toen het 
kinderdagverblijf zelf helemaal in 
sprookjessferen werd gebracht. 
Medewerkers kozen personages 
uit Doornroosje en maakten 
daarnaast toepasselijke kostuums. 
De kinderen knutselden er in de 
vier weken voor het feest alvast 
lustig op los. Ook werd een mooi 
programma gemaakt. 
Op de dag zelf zat het weer in elk 
geval mee. Onder een stralend 
zonnetje konden kinderen drie 
workshops doen: blikgooien, 
cupcakes maken en schminken. 
Twee dj’s zorgden voor gezellige 
discomuziek en er stond een 
geweldig buffet klaar. Juf Felice, die 
bij ’t Knuffeltje altijd de muzikale 
begeleiding doet, liet zien wat ze 
elke les doet. Medewerkers van 
’t Knuffeltje speelden het verhaal 
van Doornroosje. De kinderen van 
de Buitenschoolse opvang hadden 
zelfs een hippe dans voorbereid 

waar iedereen met plezier aan 
meedeed. Daarna kregen alle 
kinderen een ingelijste foto ter 
herinneringen aan het feest en 
volgde nog een geweldig buffet. ’s 
Avonds kon Danuta terugkijken op 
weer een geslaagde ‘Kinderdag’ op 
’t Knuffeltje, de vijftiende alweer.

Flexibel
Kinderdagverblijf ’t Knuffeltje heeft 
vijftien mooie jaren achter de rug. 
Directrice Danuta
is dankbaar voor het feit dat 
haar kinderdagverblijf nog 
springlevend is. “Het is wel tijd 
voor vernieuwing. We beginnen 
daarom te werken met een flexibel 
concept.” ’t Knuffeltje is dagelijks 
geopend van 07.30 tot 18.00 uur, 
maar alle wensen van klanten 
zijn bespreekbaar. “We passen 
de opvang van het kind dus aan 
aan de werktijden van de ouders.” 
Daarnaast werkt ’t Knuffeltje met 
goed opgeleid personeel, wordt 
alleen met verantwoord speelgoed 

gespeeld en zijn de muzieklessen en 
themaprojecten voor veel ouders 
een reden om hun kind met plezier 
naar ’t Knuffeltje te brengen.

Trots
Danuta en de andere medewerkers 
hebben de afgelopen vijftien jaar 
niet stilgezeten. “Het was hard 
werken”, zegt ze, “maar ik had 
vooraf niet verwacht dat dit werk 
zóveel voldoening zou geven. Elke 
dag als ik hier wegga heb ik het 
gevoel dat ik weer iets goed heb 
gedaan.” Daar zijn ook anderen het 
mee eens. “Vorige week werd ik na 
afloop van het feest door een kind 
bedankt met een mooie kaart. Ze 
zei toen: ‘Zoiets wil ik nog een keer 
meemaken!’. Dan ben ik heel trots 
op wat we hier doen.”

Zie voor meer informatie over 
het kinderdagverblijf en de 
Buitenschoolse opvang bij 
‘t Knuffeltje de website: 
www.knuffeltje.net. 
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Kinderen en Doornroosje 
vieren 15-jarig jubileum van 
Kinderdagverblijf ’t Knuffeltje

DELFT – Kinderdagverblijf ’t Knuffeltje 

vierde vorige week zaterdag feest. In het 

kader van het 15-jarig jubileum vierden de 

kinderen, ouders en de medewerkers een 

kleurrijk, sfeervol en vermakelijk feest 

rond het thema Doornroosje.

Het was vorige week gezellig druk bij ’t Knuffeltje.

Doornroosje en de kinderen zingen een liedje. 

De kinderen van de Buitenschoolse opvang hadden een 
fraaie dans voorbereid. 

Danuta Drabarek (links) en Agnes de Groot-Zolynska. 

Van zo’n mooie en heerlijke taart wordt iedereen vrolijk.


