
De Kalmoes: paardensport zonder beperking

Isabelle Meert, bezielster van het centrum: “Bij ons kan je terecht voor therapeutisch geïnspireerde activiteiten met 
paard of pony. Denk daarbij aan rijden, mennen, maar ook verzorgen, wandelen, aaien. 
Onze paarden worden speciaal gefokt om de juiste kwaliteiten te hebben voor dit werk. 

Paarden voelen  de emoties van de cliënt haarfijn aan, en weerspiegelen ze op een on-
bevooroordeelde manier. Daardoor kunnen ze met goed resultaat ingezet worden bij 

mensen met een problematiek, maar normaal begaafde mensen zonder handicap kunnen hier ook terecht. 
De doelen waarvoor onze paarden ingezet worden zijn zeer uiteenlopend.

Geloof het of niet, maar paarden worden ingezet om kinderen te helpen bij vaardigheden zoals lezen, 
rekenen of praten. Samen met therapeuten wordt ook gewerkt aan de problematiek van mensen met psychsomatische klachten, gedrags- of 
emotionele problemen, ontwikkelingsstoornissen ed.

Soms komen ook volledige gezinnen. Zij werken samen op en rond het paard 
om de gezinsstructuur te verstevigen. Maar het kan ook eenvoudig zijn: kin-
deren of volwassenen die de drukte van een gewone manège niet aankunnen, 
zijn welkom voor aangepaste rijlessen.

Het rolstoelmennen, daar zijn we erg fier op:  
mensen in een rolstoel leren, in een speciaal 
aangepaste rolstoelmenwagen, het paard 
besturen.

Meer weten over positieve effecten van 
dieren op de mens? Surf zeker eens naar 
www.therapiemetdieren.be

Als dierenspecialist is Horta 
gefascineerd door de chemie die soms 
kan ontstaan tussen mens en dier.

In elke folder belichten we een aantal 
terreinen waarbij dieren ingezet 
worden bij een therapie.

Wij willen de mensen en dieren die 
met dit werk bezig zijn even voor het 
voetlicht halen, en hen een forum 
geven om hun passie met jullie te delen.
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Dieren helpen beestig goed
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In de folder van 28/01/2013:  
Casanarius: ergotherapie met assistentie van dieren

Kasper (8j) heeft erg veel moeite met lezen. Tijdens het 

paardrijden krijgt hij, per goed uitgevoerde opdracht (bv. 

het paard laten stoppen, draven of springen), een letter.

Met die letters vormt hij woordjes, of hij sorteert ze soort 

bij soort. Zo kan hij al paard, emmer, zon, maan en vis 

spellen. De oefeningen met het paard zijn voor Gert een 

goede aanvulling op het schoolse leren.

De speelse, positieve maar ook intensieve leermethode 

maakt dat Gert niet alleen vorderingen maakt, maar 

lezen ook leuk gaat vinden.




