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Deze nieu
uwsbrief is een uitgave van organisaties die
e een thuis vinden
op Domeiin ’t Katten
nheye in Laarne: Paa
ardenmelkerij ’t Katte
enheye,
Stoeterij Star Stable, het Opleidingsce
entrum voo
or animal-a
assisted
anisatie
therapy, Studievereniging “Lerren met diieren” en de Vakorga
“BIAAT”; een organiisaties voorr en door in
nrichters va
an animal-a
assisted
therapy, animal-assis
a
sted educattion en anim
mal-assisted activitiess.
keer
Onze
nieuwsflash
h
versch
hijnt
1
per
seizoen.
Kreeg u deze
d
nieuw
wsbrief via een collega
a en wilt u hem perssoonlijk
ontvangen
n?
Aanmelde
en kan per email
e
via in
nfo@aatbelg
gium.org

Nieuw
ws uit ‘t winkeltje
Sinds 199
97 worden er in paarrdenmelkerrij ‘t Katte
enheye
Haflingerss en BWP-paarden gem
molken. Voo
or dagverse
e melk,
paardenm
melkijs, verrzorgingspro
oducten, ge
eschenkartiikelen,
paardenm
melklikeur, paardenmelkadvocad
do, enz. kan
k
je
terecht in
n ons winke
eltje.
Openingsu
uren: www
w.domein-ka
attenheye.b
be
WEBSHOP
P - 24/24 – 7/7
7 – directt je favoriete producte
en aan
huis gelevverd www.paardenme
elkeri j.info/n/nl/webw
winkel
In januari en februa
ari 2014 – WINTERACT
W
TIE:
ème met 1 stuk cheva
alinezeep (100g)
(
aan
n 11€
1 handcrè

www.domein‐kattenheyye.be
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www
w.domein‐kaattenheye.bee

WEBIN
NAR va
an de vakorga
anisatie
e “BIAA
AT”
28 jan
nuari 2014
2
– “Thera
apie me
et assisstentie
e
van dieren, hoe werkt he
et….?”
De term “Therapie met Assiste
entie van Dieren”
D
(TA
AD) klinkt velen
v
beken
nd
in de ore
en. Maar wa
at verstaatt men er on
nder? In de
e literatuurr vallen zee
er
diverse in
nvullingen hiermee sa
amen, zoals het borsstelen van dieren, he
et
gaan wan
ndelen, hett begeleide
en van die
eren naar een
e
honden
nschool, he
et
voederen van dieren
n etc. en telkens gaatt men erva
an uit dat juist door d
de
aanwezigheid van het dier er therapie ge
egeven wordt. Maar kan
k
dat we
el?
Kan een dier
d
sponta
aan de rol van
v de therapeut op zich
z
nemen
n? Over dezze
en andere
e onderwerrpen gaat de
eze lezing:
(1) Bespreken van enkele
e
myth
hes en wettenschappellijke feiten
n omtrent d
de
term “Therapie met Assistentie
e van Dieren
n”
(2) Bekno
opt theoretiisch kader – Antwoord op de vraag “Wat zijn
n TADs?”
(3) “Hoe
e zijn TAD
Ds ontstaan
n? Waar ko
omen ze vandaan?
v
H
Hoe
zijn zze
geëvoluee
erd?”
(4) “Hoe ga je te we
erk om TADss op te zettten?
(5) TAD-o
opleidingsprrogramma’ss in Vlaande
eren. Antw
woord op de
e vraag “Ho
oe
kies ik voor mezelf een
e geschik
kte opleiding?”
(6) Aanslu
uitend een ronde-tafe
el-gesprek over
o
TAD vragen
v
die leven bij d
de
deelneme
ers
inschrijve
en via email aan info@
@therapieme
etdieren.be
e
Webinars worden gegeven
g
via
a het BIAAT
T EDUCATION PLATFO
ORM – mee
er
informatie over hett platform via http://
/zorgboerde
erij.de/e-le
earning.htm
ml
(optie 3) - Deelneme
ers hebben een compu
uter met intternetverbinding nodigg.
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www.dome
ein‐kattenheye
e.be
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2
– Januarri 2014
4
Gratiss informatiessessies aan he
et Ople
eidings-centrrum voor anim
mal-asssisted therapy
t
y e.a.

In FEBRU
UARI 2014 start een nieuwe gro
oep studenten met de
e post-BSc.. post-MScc. opleidin
ng ‘intervventies met assiste
entie van dieren’ –
afstudeerrichting “therapie met diere
en” – “pedagogisch werken m
met
al agogisch
h werken dieren” of
o “dieren
nbegeleiderr”.
dieren” – “sociaa
Interesse
e? Wil je we
eten of dezze opleiding
g ook iets voor
v
jou kan
n betekene
en?
Schrijf je
j dan ze
eker in vo
oor één van onze gratis
g
& vrijblijvend
v
de
informattiesessies.
Na de wintervakan
ntie worden
n informatiiesessies (o
ongeveer 1 uur – onder
leiding van
v
een docent)
d
georganiseerrd via afstandsonderwijs –skyp
pe(elke din
nsdagavond
d vanaf 18.00 op afspraak).
Onderwe
erpen die besproken worden op deze sessies zijjn o.a. w
wat
betekene
en termen zoals therapie met asssistentie van
v
diere
en,
dierenbe
egeleiders, (ortho)pe
edagogisch werken met dierren, socia
aal
maatscha
appelijk we
erken met assistentie
e van diere
en,..? Hoe verloopt d
de
opleiding
g ‘Interven
nties met assistentie van diere
en’? Wat zijn
z
erkend
de
opleiding
gen? Kan ik toegang krijgen to
ot de vaca
aturebank? Wat is ee
en
vakorgan
nisatie voorr IADs? Wellke lezingen en worksshops organ
niseren julllie
tijdens 2014?
2
Wat zijn webinars? Hoe werkt afsttandsonderrwijs via h
het
educatief digitaal platform? Welke pra
aktijkoefeningen word
den gegeve
en?
et niveau va
an de docen
nten?...
Wat is he
Link: ww
ww.therapie
emetdieren.be/2012_N
Nederlands/
/informatie
esessie.html
Nog geen
n ervaring met gespre
ekken via skype
s
– vraa
ag dan een
n individue
ele
informatiesessie aan
n via info@therapieme
etdieren.be
e
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Symposium – Universiteit Namen
1 Maart 2014 – “L’apport de l’éthologie à la
relation homme Cheval – Cheval Thérapeute?
Meer informatie over het programma en de lezingen die op het symposium
zullen gepresenteerd worden via
http://www.ethologie‐cheval.be/index.php?Menu=2
Inschrijven via http://www.ethologie‐cheval.be/index.php?Menu=3
Meer informatie - http://www.ethologie‐cheval.be/index.php?Menu=5

Volg ons nu ook op facebook!
Lees als eerste welke workshops, lezingen, opleidingen, promoties we
opnemen in ons herfstprogramma. Link:
https://www.facebook.com/pages/Studievereniging-van-het-BelgischInstituut-voor-Animal-Assisted-Therapy/327001530761946
Vind je onze pagina een goed initiatief? Laat het ons zeker weten via een
‘Vind ik leuk’- klik.
Meer informatie via onze websites
www.domein-Kattenheye.be
www.activiteitenmetdieren.be
www.therapiemetdieren.be
www.paardenmelkerij.info
www.lerenmetdieren.be
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