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Zomernieuws

De thema’s die bij de zomer horen zijn:
• Vertragen en vermeerderen
• Contact, verbinding en vertrouwen
• Ontvangen: geven, nemen en dankbaarheid
• Omgevingsbewustzijn: waar richt je je aandacht op?
• Voelen en spelen: balans tussen hoofd en lichaam
• Je verwonderen

In deze nieuwsbrief lichten we er een paar voor je uit.

Natuurthema’s zomer

Leerdier is een praktijk voor therapie, (kinder-)
coaching en pedagogische begeleiding met de hulp van 
dieren en de natuur. Er worden verschillende vormen 
van therapie, coaching en pedagogische begeleiding 
aangeboden. Samen met het dier wordt er gewerkt aan 
leerdoelen. Ervaring met dieren is niet nodig. Er wordt 
met honden, paarden en kinderboerderijdieren gewerkt. 
Daarnaast worden er verschillende vormen van ‘leren 
in de natuur’ aangeboden, waaronder wandelcoaching.

Natuurthema’s augustus: omgevingsbewust-
zijn, balans tussen lichaam en hoofd.
Omgevingsbewustzijn begint bij je zintuigen. De bekendste 
zijn: kijken, luisteren, ruiken, proeven en voelen (tastzin). 
Maar een mens heeft meer dan 5 zintuigen. Het zijn er op 
zijn minst negen. En afhankelijk van je definitie van zintuig  
nog meer. Zo hebben we temperatuurzin: daarmee nemen 
we warm en koud waar, bijvoorbeeld om ons lichaam op 
temperatuur te houden (zo weet ons lijf dat het moet 
zweten omdat het warm is). We hebben een pijnzintuig: 
pijn is een signaal dat duidt op weefselbeschadiging, of 
dreigende beschadiging. Daardoor trek je, met een beetje 
geluk, net op tijd je hand terug van dat onverwacht scherpe 
voorwerp. We hebben evenwichtszin om ons stabiel op 
onze beide voeten te laten staan. We hebben positiezin:  
daarmee zijn we ons bewust van ons eigen lichaam en de 
positie en zwaarte van dat lichaam en lichaamsdelen. Via 
al deze zintuigen krijgen we informatie binnen over onze 
omgeving.

Voor je ligt de nieuwste nieuwsbrief van Leerdier; met allemaal zomernieuws. 
Eén nieuwtje willen we er op deze plek vast uitlichten. Na zo’n anderhalf jaar 
wachten op het versoepelen van de Coronamaatregelen is het dan nu zover: 
we mogen weer gaan  starten met het aanbieden van activiteiten samen met 
onze paarden. In deze nieuwsbrief lees je hier meer over. In de schijnwerpers 
staat Anouk, een van onze leerdieren. Wist je van het bestaan van een 
bomenhoroscoop? In deze nieuwsbrief lees je er meer over. Vergeet niet om 
onze agenda te bekijken want we hebben weer een aantal mooie activiteiten 
gepland staan. 

We wensen je veel leesplezier!

Leerdier Nieuws



“Als je ‘s morgens ontwaakt, bedenk 
dan wat een kostbaar privilege het is, om 
te leven, om te ademen, om te denken, te 

genieten en lief te hebben”. 
Marcus Aurelius

Een mens heeft van nature zowel een roofdier- als 
een prooidierbewustzijn. Tegenwoordig zijn we ons 
daar niet meer zo bewust van. We hoeven immers niet 
meer te jagen om aan eten te komen en er lopen geen 
voor ons gevaarlijke roofdieren meer in onze directe 
omgeving. Om te overleven zijn onze zintuigen niet 
meer zo belangrijk. We sluiten ons zelfs vaak bewust 
af voor prikkels uit onze omgeving. Mensen kunnen 
een ‘tunnelvisie’ oproepen. We trekken ons als het 
ware terug in ons hoofd, zijn in gedachten verzonken of 
concentreren ons op een taak waarbij onze omgeving en 
onze zintuigelijke waarneming verdwijnt. Dit is anders 
voor prooidieren, zoals bijvoorbeeld een paard. Deze 
diersoort is zich voortdurend bewust van zijn omgeving 
en reageert hierop. Voor mensen is omgevingsbewustzijn 
echter ook belangrijk. Door je zintuigen te gebruiken 
en  je meer bewust te zijn van je omgeving neem je 
informatie waar die je anders gemist zou hebben. Het 
zorgt er tegelijkertijd voor dat je meer in het moment 
aanwezig bent. Hierdoor voelen mensen zich rustiger, 
meer ontspannen  en minder gejaagd.  En vergeet niet, 
zonder zintuigen valt er ook maar weinig te genieten!

Waar richt jij je aandacht op?
Onze aandacht kan allerlei kanten op gaan. Je kan je 
aandacht houden bij een opdracht die je moet doen, 
op een boek, op wat niet goed gaat, of juist op wat wel 
lukt. Je kunt met je gedachten in het verleden zijn, het 
heden of de toekomst.  Je kunt in gedachten zijn waarbij 
je aandacht kan afdwalen. Veel mensen hebben moeite 
om met hun aandacht in het hier en nu te zijn en te 
blijven. Je zintuigen kunnen je hierbij helpen door je te 
richten op wat je hoort, ziet en voelt. Hier, vandaag, NU.

Mindfulness
Bij Leerdier werken we veel met mindfulness-oefeningen. 
Mindfulness leert je om stil te staan bij afdwalende 
gedachten en je aandacht bewust te richten. Hierbij 
kunnen we veel van dieren leren. Dieren gebruiken hun 
zintuigen om hun volle aandacht in het hier en nu te 
houden.

Bij Leerdier bestaat de mogelijkheid om een training 
mindfulness met de hulp van honden of paarden te 
volgen. Graag willen we deze mogelijkheid bij jullie onder 
de aandacht brengen. Het beoefenen van mindfulness 
kan ons helpen om bewust om te gaan met hetgeen er 
NU is, zonder daar een oordeel over te hebben of het te 
willen veranderen. Mindfulness leidt tot het vermogen 
om te accepteren wat er is, wat het ook is! Daarbij draagt 
het actief bij aan een betere balans tussen lichaam en 
geest. Door het beoefenen van mindfulness ontstaat er 
vaak meer zelfinzicht. Je wordt je bijvoorbeeld bewust 
van je gedragspatronen. Je komt dichter bij jezelf en je 
eigen wijsheid.

Waarom mindfulness met hulp van honden of 
paarden?
Honden en paarden leven altijd in het NU, met 
open aandacht voor alles wat er is, zonder oordeel, 
zonder geheime agenda of sociaal wenselijk gedrag.
Ze beschikken over bijzondere kwaliteiten op het 
gebied van communiceren, afstemmen, aanpassen 
en vriendschappen aangaan. Deze dieren reageren 
op ons gedrag. Doordat de non-verbale vorm van 
communicatie voor honden en paarden vanzelfsprekend 
is, zijn zij ook heel goed in staat ons te ‘lezen’. Door het 
doen van mindfulness oefeningen samen met een paard 
of hond kom je vaak snel tot zelfinzicht. Aan de hand 
van de reactie van het dier op jou, kun je het effect 
van mindfulness-oefeningen direct zien en ervaren. Je 
wordt je meer bewust van de invloed van gedachtes op 
je lichaam, de aanwezigheid van spanning en hoe je 
daar op een voor jou prettige manier mee om kunt leren 
gaan.

Zelf ervaren?
Wil je weten of deze training iets voor je is? Neem 
voor meer informatie vrijblijvend contact op met 
Carmen Maurer door het sturen van een e-mail naar: 
carmen@leerdier.nl. O.v.v. je naam en telefoonnummer.
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In deze editie van Leerdier zetten 
we Anouk graag in de schijnwerpers. 
Anouk is de dochter van Lavarotti. 
Lavarotti, of Lava, zoals velen 
haar kenden, was één van de 
paarden waar het allemaal mee 
begonnen is. Jarenlang was zij 
voor cliënten een geliefd paard, 
dat velen geholpen heeft bij het 
komen tot meer zelfinzicht en dat 
samen met hen werkte aan diverse, 
persoonlijke leerdoelen. Wanneer 
je deze nieuwsbrief leest is Anouk 
16 jaar oud. Anouk lijkt zowel qua 
uiterlijk als qua karakter veel op 
haar moeder.  Ze  is een mooi bruin 
paard, met donkere, zachte ogen 
en een vriendelijke uitstraling. Maar 
dat is niet alles, want iedereen die 
Anouk ontmoet ontdekt al snel dat 
haar echte schoonheid van binnen 
zit. Zij is een gevoelige, vriendelijke 
wat eigenzinnige merrie, die graag 
met mensen samenwerkt en hen 
veel te bieden heeft.

Anouk is van nature een leidende 
merrie, dit betekent dat zij in een 
kudde de plaats van een leidende 
merrie inneemt. Hierbij horen 
bepaalde kwaliteiten zoals, de 
richting bepalen, grenzen kunnen 
aangeven, duidelijk communiceren, 

leiding kunnen nemen en moedig 
zijn.  Anouk houdt van veelzijdigheid 
en afwisseling en weet goed wat ze 
wil. Dat bleek al bij haar geboorte, 
waarbij ze zelf bepaalde dat ze liever 
‘s nachts thuis in de wei geboren 
werd dan op de ‘geplande’ datum 
in de kliniek. Deze ‘eigenzinnigheid’ 
bleek al snel bij Anouk te horen. 
Met haar 16 jaar heeft ze de 
nodige levenservaring opgedaan. In 
combinatie met haar gevoelige en 
levendige karakter weet ze zowel 
ons als onze cliënten regelmatig te 
verassen. Meestal positief, soms wat 
confronterend maar altijd vanuit 
het graag samen willen werken in 
harmonie. 

Hoe kwam Anouk bij Leerdier 
terecht?
Anouk kwam bij Leerdier als 
een geschenk. Ze is net als haar 
moeder Lava geschonken. Dit is niet 
toevallig. Beide paarden delen van 
jongs af aan hun levensgeschiedenis 
met Carmen. Ze waren van een 
vriend van haar en Anouk heeft zij 
samen met hem gefokt en later als 
veulentje de eerste jaren van haar 
leven opgeleid. Helaas verdween 
Anouk op een gegeven moment 
uit haar leven om jaren later, vlak 
na het plotselinge overlijden van 
Lavarotti, weer terug in haar leven 
te komen. Dit bijzondere paard zocht 
een nieuw thuis. Haar eigenaar had 
gehoord van het overlijden van Lava 
en wilde Anouk graag schenken aan 
Leerdier. Zou ze met haar gevoelige, 
ondernemende en mensgerichte 
karakter geschikt kunnen zijn voor 
het werken bij Leerdier? Daar 
hoefden we niet lang over na te 
denken. Zeker toen bleek dat de 
“klik” met Carmen er nog steeds 
was. Anouk bleek  blij te worden 
van het contact met verschillende 
mensen. Ze geniet van het aanwezig 
zijn en actief mee doen tijdens 

sessies, houdt van afwisseling en 
vindt aandacht fijn. Inmiddels woont 
ze alweer vele jaren bij Leerdier. Ze 
is een geschenk waar we nog elke 
dag blij mee zijn.

Tot slot
Net als alle paarden geniet Anouk 
bij Leerdier van een veelzijdig 
paardenleven samen met soort-
genoten. Naast lekker paard zijn, 
vindt  Anouk contact met mensen 
leuk. Ze helpt Carmen bij het coachen 
en het geven van dier-ondersteunde 
begeleiding en therapie, waarbij 
ze vooral werkt met volwassenen. 
Dit doet ze graag en hier is ze heel 
erg goed in. Ze is betrouwbaar, 
vriendelijk en heel duidelijk in haar 
non-verbale communicatie.  Op 
haar eigen unieke wijze brengt ze 
haar levenservaring mee tijdens 
de sessies. Hierbij komen haar 
eerder genoemde kwaliteiten vaak 
goed van pas. Mensen voelen zich 
gesteund door dit mooie dier en 
durven samen met haar in vol 
vertrouwen hun comfortzone stukje 
bij beetje op te rekken. Ze kan zacht 
en troostend zijn, maar ook stevig 
en duidelijk als het moet. In haar 
aanwezigheid leren mensen ervaren 
hoe fijn het is om zelf de regie te 
nemen over je leven en dat keuzes 
maken bevrijdend kan zijn. Anouk 
staat hierbij graag naast je, vaak 
letterlijk schouder aan schouder.

ANOUK in de SCHIJNWERPERS
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Bomen zijn een onderdeel van de natuur en vervullen 
een belangrijke rol in het leven van mensen. Zo zijn ze 
essentieel  bij het gezond houden van onze leefomgeving. 
Door de eeuwen heen hebben mensen een ‘relatie’ 
gehad met bomen. De betekenis van bomen is per tijd 
en cultuur verschillend. Zo hadden bomen volgens oude 
culturen een emotionele betekenis en werd in andere 
culturen onder een Lindeboom rechtgesproken. Veelal 
werd de waarde van grond uitgedrukt in aantal en soort 
bomen. Ook leveren bomen al eeuwen lang brandstof 
op en bouwmateriaal. Gelukkig is er de laatste decennia 
steeds meer aandacht voor het belang van bomen en het 
behoud er van. De laatste jaren wordt er steeds meer 
onderzoek gedaan naar het bewustzijn van bomen en 
planten. In het boek: Het verborgen leven van bomen, van 
Peter Wohlleben, vertelt hij allerlei wetenswaardigheden 
over bomen, hun families, vrienden en hoe ze elkaar 
bijvoorbeeld waarschuwen bij gevaar. 

Bij Leerdier werken we veel buiten. Zo wandelen, werken 
en genieten we met de honden in het bos. We zien 
dan heel veel verschillende soorten bomen. Opvallend 
is hoe sommige bomen letterlijk met elkaar vergroeid 
zijn of elkaar ondersteunen. Cliënten gebruiken bomen 
regelmatig als metafoor voor hun eigen leven. Omdat 
we dagelijks zien hoe mensen zich aangetrokken kunnen 
voelen tot bomen en omdat bomen nu eenmaal heel 
belangrijk zijn voor mens en dier, willen we jullie in 
deze nieuwsbrief laten kennismaken met een heel oud 
fenomeen: De boomhoroscoop.

Waar komt de boomhoroscoop vandaan?
De Kelten gebruikten hem al. Zij leefden zo’n 700 jaar 
voor Christus in grote delen van Europa. Rondom de 
Kelten is veel onduidelijk maar we weten dat ze zich 
nauw verbonden voelden met de natuur. Hun religie was 
hier sterk mee verbonden. De aarde, bomen, rivieren 
en rotsen waren heilig voor hen. Goden zorgden voor 
de vruchtbaarheid van het land en werden vanuit 
dankbaarheid vereerd. De Kelten geloofden dat goden 
dicht bij de hemel woonden. In hun beleving was dat 
op bergen of in bomen. In de loop van hun beschaving 
waren er overal in Europa heilige bomen te vinden. Elke 
stam had een ‘eigen’ boom die het symbool van die stam 
was. De boom had velen betekenissen in het leven van 
de Kelten. Zo waren bomen voor hen wegwijzers naar 
een andere wereld. Een belangrijk onderdeel van het 
mystieke leven van de Kelten was hun boomhoroscoop. 
Later gingen ook andere volkeren gebruik maken van 
boomhoroscopen.

Boomhoroscoop
De Kelten verdeelden het jaar in 39 perioden. In deze 
perioden komen 21 verschillende bomen voor. Deze 
komen allemaal overeen met 21 menstypes. De meeste 

bomen regeren zowel over een periode in het voorjaar als 
in het najaar. Hierop zijn 5 uitzonderingen: de Populier 
die drie keer voorkomt in de kalender. Hiervoor is geen 
reden bekend. Daarnaast zijn er 4 heilige bomen: de 
Eik, de Berk, de Olijfboom en de Beuk. Deze 4 bomen 
regeren ieder over één dag. Zij geven de overgang van 
de seizoenen weer, zoals de Kelten deze zagen. Enkele 
belangrijke uitgangspunten van de boomhoroscoop zijn:

• Je geboortedatum bepaalt welke boom je levensboom 
is.

• De boomhoroscoop geeft geen sluitend beeld van 
je karakter, vaak heb je ook trekken van andere 
bomen. Toch blijkt dat de beschrijving van iemands 
geboorteboom vaak een mooi en soms zelfs een 
verassend goed beeld geeft van iemands karakter.

• De horoscoop kan goed gebruikt worden bij geboortes 
en huwelijken. Passen jullie bomen wel bij elkaar en 
wat kan je van de ander verwachten?

• Aan de bomen worden ook medische toepassingen 
toegedicht. Deze zijn niet medisch onderbouwd 
en veelal afkomstig uit oude geschriften zoals de 
klassieke oudheid of de middeleeuwen.

De Berk kondigt de zomer aan
De Berk werd door de Germanen ook wel de boom der 
wijsheid genoemd omdat hij magische eigenschappen 
zou bezitten. Het is de boom die volgens de Kelten op 
24 juni de overgang inluidt van de lente naar de zomer. 
De Berk kennen we in Nederland vooral in het wit, maar 
hij  is er in verschillende kleuren. Variërend van gelig, 
roze, rood tot zwart. Hij wordt gezien als een echte 
pioniersplant. In een nieuw bos is het vaak de eerste 
boom die opkomt. Hij staat graag in het licht en kan 
slecht tegen schaduw. Hij komt voor in Europa, Azië en 
Noord-Amerika.

Mensen die op 24 juni geboren zijn hebben een Berk 
als levensboom. Mensen met deze boom worden in de 
horoscoop als volgt omschreven: 
Ze zijn creatief en laten zich leiden door hun gevoelens. 
Ze zijn menslievend, bescheiden, vriendelijk en 
sympathiek. Deze mensen houden van schoonheid en 
de natuur. Hebben een hekel aan plat of vulgair. De Berk 
is een echt familiemens. Voelt zich het beste in zijn eigen 
vertrouwde wereld. Rust en geluk helpen om de creatieve 
talenten van de Berk te ontwikkelen. De Berk is trouw in 
de liefde en probeert om zijn partner gelukkig te maken. 
Voor vrienden is de Berk een steun en toeverlaat.

Wil je meer weten, bijvoorbeeld welke boom bij jouw 
geboortedatum hoort? Kijk dan eens op Internet en zoek 
op: boomhoroscoop. Daarnaast zijn er diverse boeken 
over het onderwerp bomen en de boomhoroscoop 
geschreven.

Bomen

Bron: De boomhoroscoop, uit welk hout ben jij gesneden? 
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Het veranderen van gewoontes, ook al wil je dat graag, 
kan lastig zijn. Vooral omdat sommige (ongezonde) 
gewoontes heel hardnekkig kunnen zijn. Zo komt het 
dat mensen zich regelmatig voornemen om het nu 
toch echt anders te gaan doen en na verloop van tijd 
merken dat ze steeds vaker terugvallen in hun oude 
gedragingen. De ingesleten gewoonten zijn immers bij 
hun dagelijks leven gaan horen en voelen vertrouwd, 
geven een instant gevoel van bevrediging en worden 
vaak zelfs gedachteloos uitgevoerd. Zo hoort bij de 
thee een koekje, bij het eten een glaasje wijn en bij 
ontspannen lekker Netflixen.

Hoe zorg je ervoor dat het niet alleen bij een goed 
idee of voornemen blijft?
Veel mensen denken makkelijk over het veranderen van 
gewoonten en het aanleren van nieuw gedrag. Vol goede 
moed beginnen ze aan hun voornemen om bijvoorbeeld 
meer te bewegen, niet meer te snoepen of eerder op te 
staan. In de praktijk blijkt veelal dat oude gewoontes 
heel hardnekkig kunnen zijn. Dit komt niet alleen omdat 
ze vaak onbewust er weer insluipen,  maar ook omdat er 
vaak dieper gelegen emoties  of behoeften meespelen. 
Om bepaald gedrag van jezelf te kunnen begrijpen, kun 
je onderzoeken welke emoties of behoeften er spelen 
als je ‘gedachteloos’ koekjes pakt of niet van de bank te 
branden bent.

Door hier bewust bij stil te staan, kan je er achter komen 
wat de achterliggende reden is. Vaak is dat wat je écht 
nodig hebt: misschien wel slaap of een omhelzing, in 
plaats van eten of een serie. Als je bepaalde gewoontes 
duurzaam bij jezelf wilt veranderen begint het bij het 
verkrijgen van zelfinzicht. Met meer zelfinzicht herken 
je signalen eerder en kan je bepaalde situaties voor 
zijn. Door voldoende pauzes te nemen tijdens je werk 
voorkom je bijvoorbeeld dat je heel erg moe thuiskomt en 
vervolgens die koffie met chocola nodig hebt. Vaak is er 
bij hardnekkige gewoonten sprake van een trigger waar 
je onbewust een (automatische) reactie aan gekoppeld 
hebt. Er ontstaat op die manier een situatie waar je heel 
moeilijk uitkomt omdat je bepaalde zaken aan elkaar 
gekoppeld hebt voor jezelf en je je hiervan vaak niet 
bewust bent. Bijvoorbeeld de trigger is je moe voelen en 

de reactie is iets zoets eten of je voelt je gespannen en 
de reactie is een sigaretje roken of een wijntje drinken 
om je te ontspannen.

Hoe doorbreek je de cirkel?
Om gedrag succesvol te veranderen is voorbereiding 
nodig. Weten wat je wilt en hoe je dit gaat doen. 
Zo kan je bijvoorbeeld een lijstje met alternatieve 
mogelijkheden maken voor de dingen die je niet meer 
wilt doen, een zogenaamd ‘als-dan-plan’. In plaats van 
als je je moe voelt thuiskomen en iets zoets eten ga 
je iets anders doen. Bijvoorbeeld eerst even wandelen. 
Hierdoor verbreek je de verbinding tussen het je moe 
voelen en iets zoets eten en vervang je dit door een 
gezondere gewoonte. Maar ja, wat doe je dan als het 
regent? Daarom is het goed om een aantal alternatieve 
mogelijkheden te bedenken voor patronen die je wilt 
doorbreken en gedrag dat je wilt afleren. Denk dus van 
te voren goed na over welke mogelijke obstakels je kunt 
tegenkomen.

Tip: wees niet gelijk te streng voor jezelf. Verandering kost 
tijd. Zie je ertegen op om iets uit je leven te schrappen? 
Probeer het dan eerst als proef voor bijvoorbeeld een 
maand. Dan ligt de lat niet gelijk zo hoog en houd je 
het makkelijker vol. Als je na een maand de voordelen 
ervaart van je nieuwe gedrag, is de kans groot dat je 
het langer vol wilt houden en het een nieuwe gewoonte 
wordt.

Liever samen dan alleen
Werk je liever samen aan het verkrijgen van meer 
zelfinzicht in hardnekkige patronen of kan je wel wat hulp 
gebruiken bij het veranderen van gedrag of gedachten 
die niet langer helpend zijn? Het werken met de paarden 
of de honden van Leerdier kan hierbij zeer helpend zijn. 
Door het doen van gerichte oefeningen samen met de 
dieren onder begeleiding van een pedagoog of coach, kom 
je vaak snel tot inzicht  in hardnekkige patronen. Samen 
met de Leerdieren kan je vervolgens experimenteren 
met ander gedrag. Ben je geïnteresseerd en wil je een 
afspraak maken? Stuur dan een e-mail naar info@
leerdier.nl o.v.v. je naam en telefoonnummer.

Ongezonde gewoontes



BIJZONDERE ZOMERACTIvITEITEN 

Deze activiteiten worden naast het reguliere aanbod georganiseerd op afspraak en 
indien van toepassing bij voldoende belangstelling. We proberen zoveel mogelijk en op 
kleine schaal ‘zorg op maat’ te bieden voor diegenen die juist nu een steuntje in de rug 
nodig hebben. Voor alle activiteiten geldt dat we nauwlettend de richtlijnen volgen van 
het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de GGD. Ook hanteren wij 
een hygiëneprotocol.

Zomerperiode: Juli en Augustus
• Kennismakingssessies via beeldbellen.
• We bieden deze maand de volgende wandelsessies aan: 

 Zomerwandeling: tijdens deze 1 op 1 wandeling besteden we aandacht aan onderwerpen als het herstellen 
van je eigen balans, ontspannen en hebben we aandacht voor al of niet gewenste verandering.

 Bosbaden en mindwandering, wandelsessies waarin individuele levensvragen besproken worden. Denk 
hierbij deze maand aan specifieke onderwerpen als jezelf verwonderen, zichtbaar durven zijn. Wat wil je 
echt? Wat weerhoudt je om stappen te zetten?

 Wandelsessie op maat, aan de hand van een persoonlijke wens of onderwerp. 
 Wandelcoachsessies voor mantelzorgers. Interesse? Neem contact met ons op via: info@leerdier.nl voor 

meer informatie.
• Speel-lach en verwonder je, ontdek samen met de dieren wat hierbij voor jou belangrijk is.
• Start 1 op 1 mindfulness training met honden. We werken tijdens deze training zoveel mogelijk buiten. In een 

mooie groene omgeving leer je over mindfulness en doe je mindfulness oefeningen samen met de honden. 
Hierdoor ontstaat zelfinzicht en leer je om je eigen keuzes te maken. (Indien gewenst is het ook mogelijk om 
deze training zonder honden te volgen). 

• Twijfel je of mindfulness iets voor je is, dan is het mogelijk om één proefsessie mindfulness af te spreken, zodat 
je het zelf kunt ervaren). 

Alle activiteiten worden in overleg ingepland.
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Gelukkig kunnen we ook weer aan het werk met de paarden. De zomer is hier een mooie periode 
voor. We hebben een aantal zomerse mogelijkheden voor je. Ga je nog niet op vakantie? 
Overweeg dan een (proef)sessie met onze paarden. Kom genieten van de mooie omgeving en het 
contact met de dieren en ontdek samen met hen wat voor jou actueel en relevant is.

We hebben in de zomer de volgende mogelijkheden:
• Kennismakingssessie: kom kennis maken met ons en ontdek of dier-ondersteunde therapie, begeleiding of 

coaching iets voor je is.
• Op zoek naar geluk; De afgelopen maanden hebben we gemerkt hoe belangrijk het is om stil te staan bij de 

kleine geluksmomentjes in het leven. Alles kan immers zomaar ineens anders zijn! Een goed moment om hier 
bewust bij stil te staan. Zoek samen met de paarden of honden uit waar jouw geluk te vinden is. 

• “Me time sessie” met paarden of honden. Even een momentje voor jezelf om op een fijne manier even stil te 
kunnen staan bij jezelf in een mooie omgeving.

• “Healing horses sessie.”  Dit zijn sessies op maat samen met de paarden, aan de hand van een persoonlijke wens 
of onderwerp.

• Keuzestress? Wat zou jij kiezen als..... ga samen met onze paarden op onderzoek uit en ontdek wat je echt wilt.
• Start 1 op 1 mindfulness training met paarden. Combineer wandelen in de natuur met het doen van mindfulness 

oefeningen samen met paarden en leer om je eigen keuzes te maken. (In overleg is starten later in het jaar 
mogelijk).

• Twijfel je of mindfulness iets voor je is, dan is het mogelijk om één proefsessie mindfulness af te spreken, zodat 
je het zelf kunt ervaren. 

• Meld je aan voor onze online-oefeningen en activiteiten. Deze kun je thuis doen. Schrijf je in door te klikken op 
deze link: www.leerdier.nl/nieuwsbrief-activiteiten.

Alle activiteiten worden in overleg ingepland.

JULI & AUGUSTUS
Aan het werk met de paarden
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September:
• Kennismakingssessies via beeldbellen
• Kennismakingssessie op locatie: kom kennis maken met ons en ontdek of dier-ondersteunde  therapie, begeleiding 

of coaching iets voor je is.
•  We bieden deze maand de volgende wandelsessies aan: 

• Nazomerwandeling: tijdens deze 1 op 1 wandeling besteden we aandacht aan onderwerpen als: waar ga je 
je aandacht op richten, hoe zorg je dat je je vakantiegevoel wat langer vasthoudt? Hoe creëer je (meer) rust 
in je dagelijks leven.

• Bosbaden en mindwandering, wandelsessies waarin individuele levensvragen besproken worden. 
• Wandelsessie op maat, aan de hand van een persoonlijke wens of onderwerp. 
• Wandelcoachsessies voor mantelzorgers. Interesse? Neem contact met ons op via: info@leerdier.nl voor 

meer informatie.
• “Happy” place sessies: Waar word je blij van? Ga samen met ons op zoek naar wat jouw blij maakt.
• Start programma Met dieren leuker leven. Een programma voor kinderen met het syndroom van Down, autisme 

(ASS) e/o aanverwante stoornissen. Kijk voor meer info: www.leerdier.nl/programmas. 
• Start 1 op 1 mindfulness training met honden. Combineer wandelen in de natuur met het doen van mindfulness 

oefeningen samen met honden en leer om je eigen keuzes te maken. (In overleg is starten later in het jaar 
mogelijk).

• Meld je aan voor onze online-oefeningen en activiteiten. Deze kun je thuis doen. Schrijf je in door te klikken op 
deze link: www.leerdier.nl/nieuwsbrief-activiteiten

 Interesse in een van onze activiteiten? Neem contact met ons op via 
info@leerdier.nl voor meer informatie

Alle activiteiten worden in overleg ingepland.


