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   Nieuwsbrief 
Volume 4| N° 1 2014, MAART 

Domein ‘t KATTENHEYE & BIAAT 
LENTE 2014 
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” (=een organisatie voor en door 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 
 

PAASKAMP VOOR 9 – 12 JARIGE (10 - 11/4/14) 

Sinds 2014 organiseert Domein ’t Kattenheye – Star Stables 
in samenwerking met 2 educatieve medewerksters kampen 
voor kinderen van 9 tot 12 jaar. Het eerste crea kamp  
gaat door op 10 en 11 april; tijdens de paasvakantie.  

Om meer te weten over het programma, klik zeker eens 
naar www.lerenmetdieren.be 
Informatie via info@lerenmetdieren.be 

 

www.domein-kattenheye.be 

mailto:info@aatbelgium.org
http://www.lerenmetdieren.be/
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In Mei 2014 start een nieuwe groep studenten met module 1; de eerste 
module van de post-BSc. - post-MSc. 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. 
Vanaf maart worden informatiesessies (ongeveer 1 uur – onder leiding 
van een docent) georganiseerd via afstandsonderwijs –skype- (elke 
dinsdagavond vanaf 18.00 op afspraak).  
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 2014? 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 
Nog geen ervaring met gesprekken via skype – vraag dan een individuele 
informatiesessie aan via info@therapiemetdieren.be  
 

Maart -Juni 2014  
Gratis informatiesessies aan het Opleidings-
centrum voor animal-assisted therapy 

 

http://www.therapiemetdieren.be/
mailto:info@therapiemetdieren.be
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Educatief aanbod – Aanbod voor scholen 

Zin in een leerrijk dagje uit met je klas? Op domein 't Kattenheye zijn jullie 
met jullie klassen van harte welkom! 

Bekijk ons aanbod voor scholen – rondleidingen, landbouweducatie, bezoek 
aan de paardenmelkerij, veilig omgaan met paarden, ….. 
http://lerenmetdieren.be/onderwijs/index.html 
Inforeer via info@lerenmetdieren.be naar een aanbod op maat 

 

Nieuws uit het 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:  http://www.paardenmelkerij.info/n/nl/webwinkel 
WEBSHOP - 24/24 – 7/7 – direct je favoriete producten aan huis geleverd   
 
 

www.domein-kattenheye.be 

http://lerenmetdieren.be/onderwijs/index.html
mailto:info@lerenmetdieren.be
http://www.paardenmelkerij.info/n/nl/webwinkel
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Website 1 - www.lerenmetdieren.be - informatie over ons educatieve aanbod plus  
beestig leuke activiteiten waarvoor je als individu, als groep of familie welkom bent 
op Domein 't Kattenheye (Laarne)  

 
Website 2 - www.activiteitenmetdieren.be - informatie over het "Sociaal 
Projectfonds voor Mens en Dier". Deze site geeft informatie over onze inzet rond 
het thema  “Hoe kunnen we kwetsbare mensen en hun huisdieren helpen?” . Met 
kwetsbare mensen bedoelen we mensen die sociaal, financieel of materiaal minder 
sterk staan en een helpende hand goed kunnen gebruiken– Volg onze acties! 
 
Website 3 - www.aatbelgium.org - informatie over hoe je kan meewerken aan 
wetenschappelijk onderzoek en hierdoor gratis webinars (=online lezingen) kan 
verzamelen  
 
YouTube 
Nieuwe film over Domein 't Kattenheye 
http://www.youtube.com/watch?v=HTD1B6yE6Pk 
 
Facebook 
Star Stables - https://www.facebook.com/Kattenheye 
Studievereniging van het Belgisch Instituut voor Animal Assisted Therapy –  
https://www.facebook.com/pages/Studievereniging-van-het-Belgisch-Instituut-

 

www.domein-kattenheye.be 

http://www.lerenmetdieren.be/
http://domein-kattenheye.be/home.html
http://www.activiteitenmetdieren.be/
http://www.aatbelgium.org/
http://www.youtube.com/watch?v=HTD1B6yE6Pk
https://www.facebook.com/Kattenheye
https://www.facebook.com/pages/Studievereniging-van-het-Belgisch-Instituut-voor-Animal-Assisted-Therapy/327001530761946
https://www.facebook.com/pages/Studievereniging-van-het-Belgisch-Instituut-voor-Animal-Assisted-Therapy/327001530761946
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Kon je het symposium niet bijwonen, maar heb je interesse om de tekst te lezen die 
gepresenteerd werd door L. Meers & A. Haverbeke. De tekst is vanaf nu als  
download beschikbaar  via www.therapiemetdieren.be (3de topic). 
Interesse om de lezing alsnog te volgen, maar liefst in het Nederlands? Dat kan ook 
vanaf april 2014 --via onze webinars (=lezing te volgen via je eigen computer op je 
eigen favoriete moment) – meer informatie via 
http://zorgboerderij.de/webinar.html 
Leuk om te weten - via je deelname aan de betalende webinars DONEER je aan het 
"Sociaal Projectfonds voor Mens en Dier". Meer informatie over het fonds via 
www.activiteitenmetdieren.be 
 

Meer informatie via onze websites 

www.domein-Kattenheye.be 
www.activiteitenmetdieren.be 

www.therapiemetdieren.be 
www.paardenmelkerij.info 
www.lerenmetdieren.be 

 
https://www.facebook.com/Kattenheye 

 

Download de tekst van het symposium aan de 
Universiteit Namen (maart 2014)  – “L’apport 
de l’éthologie à la relation Homme - Cheval – 
Cheval Thérapeute?” 

Crea –kamp op Domein ’t kattenheye met S. Bogaert & G. Lievens 

 

http://www.therapiemetdieren.be/
http://zorgboerderij.de/webinar.html
http://www.activiteitenmetdieren.be/
https://www.facebook.com/Kattenheye

