
 
 

 

Equiboost presenteert … 
 
 
 

LEREN OMGAAN  MET  
GEVOELENS – 4 kids 

 

 
Kinderen zijn veel gevoeliger dan volwassenen. Dat is ook logisch, 
want ze zijn nog niet compleet ‘getraind’ om continu hun verstand, 
hun rationele denken te gebruiken. Kinderen zijn veel 

authentieker dan volwassen. Hun belevingswereld is nog veel 
intuïtiever. Hun gevoelens krijgen de vrije loop. Vandaar ook de 
ongegeneerde huilbuilen waarbij het decibelgehalte tot grote 
ergernis van de ouders de hoogte inschiet, het vrolijk gejoel 

tijdens het spel tot grote ergernis van een onverdraagzame 
buurman, de uitbundige vreugde bij het weerzien van een vriend 
of familielid waarbij mama en papa hoofdschuddend ‘allée, zal ’t 
gaan, zo is het wel genoeg hé’ fluisteren, het onbevangen spelen 

met een huisdier waarbij je je afvraagt of die twee door een 
onzichtbare band met elkaar verbonden zijn. Kinderen beleven 
zowel positieve als negatieve gevoelens op een meer intense 
manier dan volwassenen. Precies daarom is het belangrijk dat 
kinderen op een gezonde manier leren omgaan met hun gevoelens 

– zowel met positieve als met negatieve gevoelens. De paarden 
vormen een uitstekend hulpmiddel in dit proces.  
 
 

 

Waarom deze workshop Omgaan Met Gevoelens 4 

Kids? 
 

Zolang er zich geen ingrijpende veranderingen voordoen in het leven 

van een kind en zolang het stressgehalte in het gezin binnen de perken 

blijft, is er doorgaans geen vuiltje aan de lucht. Maar als een geliefde 

komt te overlijden, als mama en papa uit elkaar gaan, als het kind 

geconfronteerd wordt met een verhuis, een nieuwe partner voor een 

van de ouders, een plotse gezinsuitbreiding of een andere indringende 

gebeurtenis, verandert het tevoren vrolijke en gelukkige kind soms in 

een stille, teruggetrokken, of weerbarstige, nukkige, ongehoorzame 

versie. Het kind krijgt op zo’n moment het label ‘moeilijk kind’ 

opgekleefd. Maar is dat kind wel echt moeilijk? Of probeert het je iets 

duidelijk te maken door zijn of haar gewijzigd gedrag? Hop, in therapie. 

De therapeut zal het probleem wel oplossen. Wij weten ook niet meer  



 
 

 

 

 

 

wat we met hem of haar moeten aanvangen. De ouders bedoelen het 

goed, dat staat buiten kijf. Echter, therapie brengt soms wel, soms geen 

zoden aan de dijk. Waarom? Heel eenvoudig. De meeste therapieën zijn 

gebaseerd op rationele technieken – zij het meestal verpakt in een 

speels kleedje. Terwijl het kind helemaal nog niet rationeel denkt. 

Paarden daarentegen dringen ogenblikkelijk tot de kinderen door. Het 

resultaat volgt snel, en is bovendien blijvend. 

 

  
 

Concept van de workshop Omgaan Met Gevoelens 

4 Kids 

 
We werken in kleine groepjes van 4 tot 8 kinderen. Verschillende 

gevoelens en manieren van omgaan met deze gevoelens komen aan 

bod. We werken rond thema’s die spelen in het leven van de 

deelnemende kinderen. Er worden oefeningen met en zonder het paard 

gegeven. 

 

De doelstellingen: de kinderen meer zelfvertrouwen geven, de kinderen 

anders leren omgaan met elkaar, de kinderen op een gezonde manier 

leren omgaan met een breed scala gevoelens zodat zij na afloop sterker 

in het leven staan. 

 

 

 

Voor wie? 
 

De workshop Omgaan Met Gevoelens 4 Kids staat open voor alle 

kinderen tussen 6 en 12 jaar, die op een gezonde manier willen leren 

omgaan met hun gevoelens. Ook ‘moeilijke’ kinderen, kinderen met 

faalangst, kinderen die een portie extra zelfvertrouwen kunnen 

gebruiken, kinderen die recent een trauma opgelopen hebben, kinderen 

met leerproblemen, kinderen die in een nieuwe gezinssituatie 

terechtgekomen zijn, kinderen die onlangs een overlijden te verwerken 

kregen, kinderen die blootgesteld werden aan fysieke of mentale 

mishandeling, enz., zijn welkom. 

 

 

 

Programma 
 

Omgaan Met Gevoelens 4 Kids is gespreid over 4 weken, om de 

eenvoudige reden dat kinderen zich geen acht uur onafgebroken 

kunnen concentreren op de diverse oefeningen.  

 



 
 

 

Gedurende 3 uur worden verschillende oefeningen, individueel en in 

groep, doorlopen, dit telkens op woensdag van 14.00 uur tot 17.00 uur.  

 

 

 

Waar & wanneer ? 
 

De workshop Omgaan Met Gevoelens 4 Kids gaat door in Kerstenburg 
te Dentergem (www.kerstenburg.be) op de volgende data: 

 

21 april 2010 

28 april 2010 

5 mei 2010 

12 mei 2010 

 

telkens van 14.00 uur tot 17.00 uur. Een vieruurtje met een hapje en 

een drankje wordt voorzien. 

 

 

Wat kost Omgaan Met Gevoelens 4 Kids? 
 

De kosten voor deze workshop worden als volgt begroot:  

 

- 200,- euro deelnameprijs workshop 

- 50,- euro huur locatie  

- 100,- euro gebruik paarden en materiaal 

- 40,- euro voor hapjes en drankjes 

- 20,- euro verzekering 

 

Dat geeft een totaalbedrag van 410,- euro per kind, exclusief BTW, voor 

de vier namiddagen samen. Equiboost Members krijgen een korting van 

5 %. 

 

 

 

Hoe inschrijven? 
 

Inschrijven kan door een mailtje te sturen aan: anke@equiboost.com. 

 

U bent pas definitief ingeschreven als het inschrijvingsgeld betaald is. 

U ontvangt hiervoor een factuur. 

 

Omgaan Met Gevoelens 4 Kids wordt bevestigd na inschrijving van 4 

kinderen. Omdat we diepgaand en intensief zullen werken, worden er 

maximum 8 kinderen op deze workshop toegelaten.  

 

De inschrijvingen worden 2 weken voor aanvang afgesloten. Annuleren 

kan kosteloos tot 3 weken voor aanvang. Wie op latere datum alsnog 

annuleert, zal 25 % van de deelnameprijs verschuldigd zijn. 


