LOEBASS
Onder begeleiding van Kim of Hilde en een
thuisbegeleidster maken we in kleine groep (4 tot 8
deelnemers) een wandeling met de hond van ongeveer
4 km in een natuurgebied. OPGELET! We gaan op stap
met Piston of Nikon. Een eigen hond is niet toegelaten.

In de natuur ontspan je. Je komt buiten en staat in contact
met de wereld om je heen. Als je regelmatig gaat
wandelen word je mentaal kalmer en fysiek fitter. Dat telt
voor mens en dier. Samen des te meer plezier!

Dieren kunnen zorgen voor steun, ontspanning en verbondenheid. Bovendien is
hun enthousiasme aanstekelijk. Via de honden leggen we in een ongedwongen
sfeer contact met elkaar en de buitenwereld. Dit met respect voor ieders eigenheid
in een rustig doch stimulerende omgeving.
Gaandeweg krijg je tips over de honden en leer je hondengedrag te herkennen en
hanteren. Jouw persoonlijke groei wordt rustig en op jouw tempo opgebouwd.
Samen op weg zijn met de hond is zorgen voor onszelf, elkaar en de hond.

Nikon is een Golden
Retriever die als
opgeleide hond een
taak heeft bij het
begeleiden van
personen met
autisme. (foto links)

Piston is een
Podenco uit Spanje,
waar hij van de
straat werd gered en
geadopteerd door
Kim. (foto rechts)

ZIN OM MEE TE WANDELEN?
OP DE ANDERE ZIJDE VIND JE ALLE PRAKTISCHE INFORMATIE!
Groetjes!

Kim & Hilde

LOEBASS

WANNEER?
We werken in 2 reeksen van telkens 4 wandelingen.
We starten steeds om 14u en eindigen om 16u.
REEKS VOORJAAR
woensdag 28/03/2018
woensdag 25/04/2018
woensdag 30/05/2018
woensdag 27/06/2018

REEKS NAJAAR
woensdag 26/09/2018
woensdag 24/10/2018
woensdag 28/11/2018
woensdag 19/12/2018

STARTPLAATS = de grote zaal van Tanderuis vzw, Brusselsesteenweg 375a
te Melle. We verplaatsen ons van daaruit samen naar de wandel-locatie. Een
week voor elke wandeling krijg je bericht waar de wandeling zal doorgaan.
PRIJS = 2 groepsbegeleiding-sessies. De betaling gebeurt via factuur.

INSCHRIJVEN? Je kan je inschrijven per reeks wandelingen, dus voor de
voorjaarsreeks, of de najaarsreeks. Je kan je ook inschrijven voor beide
reeksen als je dat wilt. Mail naar K.Dossche@thuisbegeleidingautisme.be
“Ik wil me inschrijven voor de LOEBASS voorjaarsreeks / najaarsreeks”
+ voor- en achternaam
+ de naam van je vaste thuisbegeleid(st)er
+ je telefoonnummer en e-mail

