Wat gaan we doen?
Tijdens het hippotherapie weekend voor
kinderen en jongeren tussen 8 en 15jaar
staat het spelenderwijs omgaan met hun
verlieservaring centraal. De kracht
tussen mens en dier en het samenwerken
staan op de voorgrond.
In Veurne verblijven we in een boerderij
waar gezelligheid troef is.
Naast de door ons geplande
hippotherapie activiteiten zijn er ook
activiteiten voorzien door de leiding.
Alles gebeurt onder professionele
begeleiding. Globaal kan je onder
hippotherapie activiteiten verstaan
tussen paard en kind. Zo is er
bijvoorbeeld tijd om de paarden op te
maken maar ook actief aan de slag te
gaan in groep om een doel te bereiken
met de paarden. Samenwerking wordt
hierbij dus heel belangrijk.
Aan het eind van het weekend ( op
zondag) is er tijd voorzien voor de
ouders om van 16-17u een kijkje te
komen nemen bij de paarden. Tijdens
dit uur kan je je kind en het paard bezig
zien, en wordt er een schets gegeven
van wat we tijdens dit weekend allemaal
gedaan hebben met de paarden en
pony’s.

Praktische informatie

Doelstelling

Begin: Vrijdag 7 april 2017 om 10u
Locatie: De Boerderie, Groeneplaats 3
in Veurne

Het is ontzettend belangrijk om ook
kinderen en jongeren van in het begin
mee te betrekken in het hele rouwproces
opdat zij later niet met halve waarheden
in hun hoofd zitten of komen vast te
zitten in hun rouwproces.

Einde: Zondag 9 april 2017 om 16u
Locatie: Torhoutbaan 91
8480 Ichtegem
Vervoer: Eigen vervoer ( Mogelijks
worden er mini-busjes ingelegd indien
meerdere kinderen uit eenzelfde regio
komen. Dit wordt bekeken na de
inschrijvingen)
Voor wie?: Kinderen tussen 8 en 15
jaar die recent of langer geleden een
dierbare hebben verloren. Ervaring met
paarden is zeker niet vereist.
Prijs: € 150 ( alles in begrepen)
Inschrijving: via mail naar Frederique
Vanassche of Lies Scaut( zie
achterzijde). Wij komen graag bij jouw
thuis langs voor een
kennismakingsgesprek en verdere
uitleg.
Gedetailleerde dagplanning en lijst
met benodigdheden worden
meegegeven bij inschrijving.

Om de kinderen en jongeren in hun
rouwproces te helpen, werken we in de
eerste plaats met de kracht die ontstaat
tussen mens en dier. Als 2e kracht
hebben we de samenwerking tussen
lotgenoten waarbij kinderen en jongeren
steun in vinden. Het is voor hen
deugddoend te ontdekken dat zij niet
alleen zijn…
Dit weekend is een onderdeel van de
Bachelorproef van laatstejaars studente
Eva binnen haar opleiding ergotherapie.
Hiervoor zal een test afgenomen worden
bij de inschrijving en aan het einde van
het weekend, mits toestemming van de
ouders of voogd. Bij vragen kan je eva
contacteren op: eva.pottie@gmail.com.
Het weekend wordt begeleid door
ervaren therapeuten die een oogje in het
zeil houden en een ervaren
hippotherapeut.

Kalender 2017

Contactgegevens

7 januari
Nieuwjaarsreceptie

Regio West- en Oost-Vlaanderen en
Brussel:

3-5 maart
Rouwweekend voor volwassenen

Frederique Vanassche

2-6 april
Rouwkamp voor de kleinsten (4 tot
en met 8 jaar)
7-9 april
Hippotherapie voor kinderen en
jongeren rond thema rouw en verlies
25 juni
Ontmoetingsdag voor kinderen en
hun ouders
12-19 augustus
Rouwkamp (8-17 jaar)
Voor iedere activiteit is een brochure
beschikbaar met gedetailleerde info.
U kan deze telefonisch of per mail
aanvragen (zie contactgegevens).
Neem regelmatig een kijkje op onze
website voor nieuwe aankondigingen!

0032-(0)472.73.24.77
vanassche.frederique@gmail.com

Vzw Saying Goodbye

Hippotherapie
weekend

Regio Limburg, Antwerpen en Vlaams
Brabant:
Lies Scaut:
0032-(0)497.93.71.57
liesscaut@gmail.com
www.sayinggoodbye.be
info@sayinggoodbye.be

Met de structurele steun van:

Voor ieder die een
dierbare heeft verloren

