10 VRAGEN AAN:
Wat je altijd al wilde weten van je collega!

LILLY CLAES
huishoudelijk medewerker
Kun je jezelf even voorstellen?
Ik ben Lilly Claes en werk al bijna 22 jaar bij Mirakel als huishoudelijk medewerker. Ik zorg dat alles lekker schoon, opgeruimd en gezellig is. Ik heb op alle vestigingen gewerkt, behalve natuurlijk de 2 nieuwste aanwinsten in Vinkeveen en
Waverveen.
Al 30 jaar woon ik samen met mijn man in Amsterdam Buitenveldert en wij hebben samen een dochter, Claire. Zij is 22 jaar
en bijna klaar met de Ipabo. Het laatste gezinslid moeten we
vooral niet vergeten, dat is onze hond Carel.

PASSIE VOOR MUSICALS
Wat is jouw grootste passie/wat vind
je leuk om te doen?
Ik fiets veel en ben graag creatief bezig. In de winter vind ik het heerlijk om
een puzzel van soms wel 3000 stukjes
in elkaar te zetten.
Met mijn dochter ga ik graag naar musicals, zo gaan we in mei naar Alladin
in Scheveningen. We maken er een
gezellige dag van; even winkelen, uitwaaien op het strand, lekker eten en
dan genieten van de musical.
Waarom (of wanneer) ga je met plezier naar je werk?
Omdat ik hele fijne, leuke collega’s
heb en ik hou van mensen om me
heen. Ik heb collega’s van alle leeftijden en ik vind het leuk om te horen
wat hun interesses zijn en wat ze in
het weekend gedaan hebben.

WONDERTJE
Op wie ben je trots?
Op mijn dochter. Zo’n mooi mens, ze is heel erg zichzelf en
heel kleurrijk en dat vind ik mooi om te zien zeker op deze
leeftijd.
Wat is het mooiste moment dat je hebt meegemaakt?
Dat is natuurlijk het moment dat ons wereldwondertje CLAIRE
is geboren. Ik gun iedereen mijn zwangerschap en bevalling en
nog meer z'n mooi en makkelijk kind als zij is.

BLUNDER
Heb je wel eens een blunder begaan?
Ja zeker. Eén van mijn collega's was onder gespuugd door een baby, dus al haar kleding ging in
de was.
Toen het gewassen en gedroogd was bracht ik het
terug naar de groep waar ik het ook nog even opvouwde. De betreffende collega was met pauze,
maar haar collega van de groep was er wel. Bij het
opvouwen kwam ik iets tegen met 3 touwtjes en
wij vroegen ons af wat dat in godsnaam was? “Dat
is mijn string!” zei de collega. Waarop de andere
collega zei: “Met recht een reetveter”. Wij hebben
er met zijn drietjes enorm om gelachten!

BUCKETLIST
Wat staat er op je bucketlist?
Ik woon nu drie hoog en dat is prima, maar mijn
droom is een leuk klein huisje met een tuintje. Als
het groter is dan moet ik alles weer onderhouden.
Wat is jouw grootste irritatie?
Dat mensen de simpelste dingen niet even opruimen. Dat kom ik in mijn werk natuurlijk ook tegen
(sorry collega’s). Ik heb ook een enorme hekel aan
vuil buiten op straat. Regelmatig ruim ik dan ook
buiten wat op. Het zou handig zijn als ik nog eens
zo’n knijpstok zou hebben, dan kan ik het nog beter doen!
Wat is jouw tip aan anderen?
Kijk eens achterom of je alles al opgeruimd
hebt

IK GEEF HET STOKJE
OVER AAN:
Femke Koopman, voor haar heb ik heel veel bewondering. Ik vind haar mooi van buiten en van
binnen en je kunt altijd bij haar terecht. Zij is van
pedagogisch medewerker doorgegroeid naar leidinggevende en dat is op een heel natuurlijke manier gegaan. Ik heb dat als heel prettig ervaren.

