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Therapie met paard toegankelijk
Vandaag, op woensdag 12
februari, gaat de stichting
Kind te Paard oﬃcieel
van start. Na jarenlange
voorbereidingen gaat
Lize van Ginkel uitvoering
geven aan het doel
van de stichting. Zij wil
kwetsbare kinderen de
mogelijkheid geven om
‘equitherapie’ te volgen,
therapie met paarden.
Door Marijke Wieringa
ZEIST - Voor ouders met meer
financiële middelen kon dat
al bij de eigen praktijk van
Lize, maar kinderen met
minder draagkrachtige ouders vielen buiten de boot.
En dat is precies wat Lize
niet wilde.
Zij vindt dat haar paardentherapie voor ieder kind dat
het nodig heeft toegankelijk
moet zijn.

Stallling als basis
Aan de Amersfoortseweg,
naast nummer 33 heeft ze
een weiland en een stalling,
en dat vormt de basis. Het
ligt vlak naast een bos en
een park waar ze graag gebruik van maakt!
Lize beschikt over 6 paarden, waarvan 2 in bruikleen
zijn. Die zijn goed getraind
in de omgang met kwetsbare kinderen, bijvoorbeeld
kinderen met hersenletsel,
met een trauma.

Of kinderen die een stoornis hebben binnen het autistisch spectrum, kinderen
met ontwikkelingsproblematiek of kinderen die niet
over sociale vaardigheden
beschikken.
Als equitherapeute begeleidt Van Ginkel kinderen
om hiermee verder te komen. Niet door ze de vaardigheden aan te leren, maar
door ze met behulp van de
paarden zelf te leren.
Onbekend
Equitherapie is in Nederland nog minder bekend.
In Oostenrijk bijvoorbeeld
maakt de therapie deel uit
van het speciaal onderwijs,
in Frankrijk zijn er grote
equitherapie klinieken, en
ook uit Amerika komen enthousiaste verhalen.
Voor Lize komen bij deze
vorm van therapie haar
twee liefdes samen; voor
kwetsbare kinderen en voor
paarden.
‘‘Je mag je niet zomaar equitherapeute noemen. Na een
HBO opleiding in de sociale
hoek moet je drie jaar ervaring opdoen met de doelgroep, daarna een hippische
opleiding volgen, en dan pas
word je toegelaten tot de opleiding tot equitherapeut.’’
Zonnehuizen
Van Ginkel heeft bijna 10
jaar bij de Zonnehuizen gewerkt, en daarna 3 jaar haar
eigen praktijk voor equitherapie gehad.

Belevingsgerichte zorg
ZEIST - In wijkservicepunt

Brinkhove biedt Steunpunt
Mantelzorg een cursus bevelingsgerichte zorg, voor
mantelzorgers van mensen
met dementie.
De lessen zijn op donderdag
27 februari en 13 maart, van

13.30 tot 15.30 uur.
Aanmelding voor deze cursus is gewenst. Dit kan telefonisch bij het Steunpunt
Mantelzorg Zeist op 030
6925319 of per mail: info@
mantelzorgzeist.nl. Er zijn
geen kosten aan verbonden.

In Kamuze
ZEIST - Presentator Maaike

van der Werff besteedt vandaag, op 12 februari, aandacht aan de volgende onderwerpen:
Zeistermuziekdagen Familieconcert 02-03 Muziekschool
Lenteconcert 28-02 Broederkerk
Museum Speelklok activiteiten Voorjaarsvakantie.
Kamuze is iedere woensdag
te beluisteren tussen 19.00
uur en 21.00 uur.

Hersenstichting
ZEIST - De collecte voor de

Hersenstichting heeft in
Zeist 3656 euro opgeleverd.
De Hersenstichting bedankt
gevers en vrijwilligers. Meer
informatie kunt u vinden op
www.hersenstichting.nl

Wie meer informatie wil hebben over deze paardentherapie kan bellen met Lize van Ginkel,
via tel. 06-42114167. Of kijk op: www.kindtepaard.nl Op de site staat een video van 6 minuten
dat laat zien wat equitherapie is en waar stichting Kind te Paard voor staat! Ook komt Lize
graag praten over haar werk en de mogelijkheid de stichting te sponsoren. Bedrijven en
organisaties kunnen haar uitnodigen.
Foto: Stichting Kind te Paard

Door als uitvoerder onder
een stichting te gaan werken
maakt zij haar werk ook mogelijk voor financieel minder bedeelde kinderen.
Wachtlijst
Er is al een wachtlijst, en
‘’dat zijn alleen maar kinderen die ik het van harte gun!
Kinderen, waarvan ik denk
dat ze heel veel aan de therapie zullen hebben.’’
Ze vervolgt: ‘‘Equitherapie is
geen paardrijden, laat daar
geen misverstand over be-

staan. Het paard is het middelpunt, waarvan de kinderen leren. Soms alleen, maar
ook in kleine groepjes. Leer
maar hoe je ontspannen
moet, en ervaar dat je paard
zich dan ook kan ontspannen.
Voel maar contact met het
paard, bouw over en weer
vertrouwen op.’’
Behandelplan
‘‘Leer aan elkaar om samen
te werken, op elkaar te moeten wachten.

Ieder behandelplan is anders, ieder doel voor ieder
kind is anders.
Sommige kinderen blijven
jaren komen, andere hebben met 15 sessies geleerd
om te leren omgaan met hun
onvermogen met zichzelf,
of op bepaalde sociale terreinen.’’
Equitherapie kost veel geld;
paarden hebben eten nodig
en onderdak. De stichting
Kind te Paard is daarom
hard op zoek naar donateurs.

Extra Kamuze Radio Report
ZEIST - Vrijdag 14 februari

tussen 11.00 en 13.00 uur
is er een extra KamuzeRadio Report, gevolgd
door Smits en Rhoen tussen 13.00 en 15.00 uur in
de nieuwe Raadszaal van

het Gemeentehuis Zeist.
Gasten in Kamuze-Radio
Report: wethouder Leenders; Bibliotheek; Muziekschool; P’Arts; Zeister
Historisch Genootschap;
Groot Dictee van Zeist;

Zaterdag Middag Concerten; Expositie Slot Zeist;
Cultuur Zeist en Theater
Slot Zeist en De Toets.
Presentatie Petra Bakels,
Janita van Otterlo en
Maaike van der Werff

Schilderen
DEN DOLDER - Loes Scholman

is al 20 jaar actief met schilderen bezig, en heeft inmiddels al 3 jaar een gezellige
werkgroep op de maandagavond, voor 18-plus. Deze
groep vraagt uitbreiding van
4 personen.
Ook de groep op de donderdagmiddag, van 13.15 tot
16.30 uur heeft plaats voor
nieuwe instroom. Deelnemers in deze groep zijn tussen 63-84 jaar.
Locatie: Jongerencentrum
De Kameel, Dolderseweg
167A in Den Dolder. Meer
informatie bij Loes Scholman: tel.06-14211084.
www.loarts2012.nl

Ademmeditatie
ZEIST - Onder leiding van Itie

Postma start maandag 24
februari een training van 5
lessen ademmeditatie. De
lessen zijn om de week, van
19.30 tot 21.30 uur aan de
Utrechtseweg 133.
Informatie
en
opgave:
tel.030-6960012.

