
Het Neerhof, jeugd- en Gezinsboerderij

Op het Neerhof, een statige vierkantshoeve in de rand van Brussel, wonen tal van dieren. Koeien, paarden, 
schapen en geiten,  konijnen, kippen, katten, een varken, kortom alle dieren die je op de boerderij kan 
tegenkomen. Het Neerhof is  een jeugd- en gezinsboerderij. Dat betekent dat er zowel jongeren, als 
volledige gezinnen op bezoek komen om deel te nemen  aan allerlei activiteiten.

Want het Neerhof is een boerderij in werking. Dat betekent dat er moet geholpen worden met het voe-
ren van de dieren, maar ook met koken  of de groentetuin 
verzorgen. Gaëlle Lievens, dierenbegeleidster verbonden 
aan het centrum:

Veel kinderen die hier komen schrikken zich een hoedje als ze voor de eerste keer een koe of een paard 
echt zien. Want deze Brusselse stadsmusjes zijn, behalve misschien eens naar het stadspark, nog maar 
weinig in de natuur geweest. Maar bang zijn mag. Onze dieren zijn inderdaad groot, maken veel lawaai en 
zijn soms onstuimig. Maar ik leer de kinderen het dierengedrag  kennen en  hoe ze het beste met de dieren  
om kunnen gaan. En dat werkt. De meeste kinderen gaan ’s avonds niet naar huis voor ze “hun” dier nog 
een dikke knuffel hebben gegeven.  Maar het gaat ook verder. We hebben verschillende 
projecten waarbij we, met de dieren als basis, bijvoorbeeld werken aan taalvaardigheid 

of culturele verschillen. Een geitje blijft im-
mers altijd een geitje, of het nu “Bèh” in het 
Nederlands, of “Mèh” in het Frans zegt.

Meer info? www.neerhof-vzw.be

Meer weten over positieve effecten van 
dieren op de mens?
Surf zeker eens naar 
www.therapiemetdieren.be

Als dierenspecialist is Horta 
gefascineerd door de chemie die er 
soms is tussen mens en dier.

In onze folders belichten we een aantal 
terreinen waarop dieren ingezet 
worden bij een therapie.

Zo willen we de mensen en dieren die 
met dit werk bezig zijn even voor het 
voetlicht halen, en hen  een forum 
geven om hun passie met jullie te delen.

Dieren helpen beestig goed

Carlos (10) schrijft niet graag opstellen. Het lukt 

niet met de taal en zomaar een verhaal bedenken 

vindt hij moeilijk. Hij haalde slechte punten op 

school. En daardoor werd opstellen schrijven nog 

lastiger… 

Toen hij met de klas een dag doorbracht op 

het Neerhof merkten we dat hij snel erg goede 

vriendjes werd met Wasyl, de geit. Nu leest hij zijn 

opstellen voor aan Wasyl, en vindt hij verhalen 

schrijven weer leuk.

Carlos leest  
mij voor  
uit eigen  
werk

30 DIEREN HELPEN BEESTIG GOED


