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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 
 
 
 
 
 
Lees als eerste welke workshops, lezingen, opleidingen, promoties we 
opnemen in ons herfstprogramma. Link: 
https://www.facebook.com/pages/Studievereniging-van-het-Belgisch-
Instituut-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 

Volg ons nu ook op facebook! 

 

Symposium – Universiteit Namen 
1 Maart 2014 – “L’apport de l’éthologie à la 
relation homme Cheval – Cheval Thérapeute? 


