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Deze nieuwsbrief is een uitgave van organisaties die een thuis vinden
op Domein ’t Kattenheye in Laarne: Paardenmelkerij ’t Kattenheye,
Stoeterij Star Stable, het Opleidingscentrum voor animal-assisted
therapy, Studievereniging “Leren met dieren” en de Vakorganisatie
“BIAAT” voor inrichters van animal-assisted therapy, animal-assisted
education en animal-assisted activities.
Onze
nieuwsflash
verschijnt
1
keer
per
seizoen.
Kreeg u deze nieuwsbrief via een collega en wilt u hem persoonlijk
ontvangen?
Aanmelden kan per email via info@aatbelgium.org

Nieuws uit ‘t winkeltje
Sinds 1997 worden er in paardenmelkerij ‘t Kattenheye
Haflingers en BWP-paarden gemolken. Voor dagverse melk,
paardenmelkijs, verzorgingsproducten, geschenkartikelen,
paardenmelklikeur, paardenmelkadvocado, enz. kan je
terecht in ons winkeltje.
Openingsuren: www.domein-kattenheye.be
WEBSHOP - 24/24 – 7/7 – direct je favoriete producten aan
huis geleverd
www.paardenmelkeri j.info/n/nl/webwinkel

www.paardinbeeld.be
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www.paardinbeeld.be

Nieuws van stoeterij « Star Stable »
Op 25/09/2012 – Nederland - werd ons eerste dressuurveulen geselecteerd
voor de Limburgse veulenveiling; uit een selectie van 68 mochten er 16
door. Onze dame noemt Icara Star en is een dochter van de jonge belofte
Desperado uit Olympisch paard Scandic en dan de volle zus van KrackC.
Op de veiling in het Belgische Limburg zijn 2 veulens geselecteerd. Het
betreft een hengstveulen van Cooper met Harmony (die in de sport gaat na
dit veulen) stam 71 BWP en een merrieveulen van wereldbekerwinnaar
Plot Blue uit Thiara (Quidam de Revel x Rebel I Z).
Verder zijn er de afgelopen maanden weer talrijke nieuwe veulens geboren
op ’t Kattenheye - voor een overzicht van onze sportpaarden
www.domein-kattenheye.be/Dutch/Toekomst.html
Interesse in een Haflinger, BWPer of Appaloosa (veulen, dekhengst of
ervaren merrie) – neem gerust contact met ons op via mail aan
info@paardenmelkerij.info
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Juli – Augustus & September 2013
Gratis informatiesessies aan het Opleidingscentrum voor animal-assisted therapy e.a.
In oktober 2013 start een nieuwe groep studenten met de post-BSc. - postMSc. opleiding ‘interventies met assistentie van dieren’ – afstudeerrichting
“therapie met dieren” – “pedagogisch werken met dieren” – “sociaal
agogisch werken dieren” of “dierenbegeleider”. Interesse? Wil je weten of
deze opleiding ook iets voor jou kan betekenen? Schrijf je dan zeker in voor
één van onze gratis & vrijblijvende informatiesessies.
In de zomervakanties worden informatiesessies (ongeveer 1 uur – onder
leiding van een docent) georganiseerd via afstandsonderwijs –skype(elke maandagavond vanaf 18.00 of op afspraak). Vanaf september gaan
er elke maandagavond vanaf 18.00 sessies door op domein ’t
Kattenheye in Laarne (Oost-Vlaanderen).
Onderwerpen die besproken worden op deze sessies zijn o.a. wat
betekenen termen zoals therapie met assistentie van dieren,
dierenbegeleiders, (ortho)pedagogisch werken met dieren, sociaal
maatschappelijk werken met assistentie van dieren,..? hoe verloopt de
opleiding ‘Interventies met assistentie van dieren’? Wat zijn erkende
opleidingen? Kan ik toegang krijgen tot de vacaturebank? Wat is een
vakorganisatie voor IADs? Welke lezingen en workshops organiseren jullie
tijdens 2013? Wat zijn webinars? Hoe werkt afstandsonderwijs via het
educatief digitaal platform? Welke praktijkoefeningen worden gegeven?
Wat is het niveau van de docenten?...
Link: www.therapiemetdieren.be/2012_Nederlands/informatiesessie.html
Nog geen ervaring met groepsgesprekken via skype – vraag dan een
individuele informatiesessie aan via info@therapiemetdieren.be
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Workshop van de vakorganisatie “BIAAT” &
studievereniging “Leren met dieren”
20 Juli 2013 – Vilten met paardenhaar
Heb je al ooit gevilt maar nog nooit gewerkt met paardenhaar? Heb je zin
om iets moois te maken van je eigen paarden/honden/of kattenharen? Zin
in een daguitstap voor het hele gezin? Een creatieve activiteit? Zoek je een
nieuwe activiteit voor doelgroepen op je zorgboerderij of ben je een
creatief therapeut op zoek naar nieuwe inspiratie?
Schrijf je dan nu in via info@therapiemetdieren.be voor een namiddag
vilten! Kinderen (tot 12 jaar) gratis onder begeleiding van ingeschreven
ouders – 35 euro deelname die integraal gestort wordt aan een fonds voor
AAT- materiaal inclusief plus 1 jaar toegang tot een digitaal platform voor
het uitwisselen van viltervaringen met andere deelnemers/docenten.
Meer informatie - https://www.facebook.com/events/477160135692778
of via Uit in Vlaanderen
http://www.uitinvlaanderen.be/agenda/e/workshop-vilten-met-harenvan-katten-honden-paarde/9633f21c-4a09-48f1-846a-9718b6b5f222

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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