
Geef jij ons Vleugels?

De leefgroep WE3 is op zoek naar vrijwilligers!

Wij zijn op zoek naar iemand die zin heeft om het 
huifbed te begeleiden. 

Dit gaat door op dinsdagnamiddag van 13u55 tot 
14u30 op het domein van de Vleugels.

De bedoeling is dat de cliënt met de tillift op het 
huifbed wordt gelegd. Door de masserende be-
wegingen en de warmte van de paarden verbetert 
de doorbloeding in het lichaam en treedt totale 
ontspanning op. Huifbedrijden is een 
therpeutische vorm van sporten.

Uiteraard is er iemand die met het huifbed rijdt, 
dus je bent er zeker niet alleen. Ben je niet bang 
van paarden en wil je één van onze bewoners op-
timaal zien genieten van dit moment, laat het ons 
dan zeker weten.. 
De bewoner die meegaat is een heel lieve, aan-
hankelijke dame die graag al eens een babbeltje 
slaat. Maar op het huifbed valt ze volledig stil en 
geniet ze met volle teugen. 

Wij zijn daarnaast ook nog op zoek naar iemand 
die zin heeft om het paardrijden te begeleiden van 
onze cliënten. Dit gaat door op dinsdagnamiddag 
van 15u30 tot 16u.

Op dat moment gaan er twee van onze 
cliënten naar de hippotherapie in de Stokstraat 
te Klerken. De cliënten zitten op het paard en er 
worden toertjes gedaan op de piste. 

Van de vrijwilliger zouden wij vragen om de be-
woners vanuit de leefgroep met de auto naar de 
hippo te brengen en daar dan naast het paard te 
lopen. Dit is eerder uit veiligheid, dan dat er echt 
hulp moet geboden worden. 

De twee dames die naar de hippo gaan, maken 
graag een praatje en zijn heel sociaal. 
Heb je een hart voor mensen en paarden en zou je 
het zien zitten om ons een handje te helpen, laat 
het dan gerust weten. 

Interesse of meer info nodig?

Neem vrijblijvend contact op met 
Ann Vergote.

Mail: ann.vergote@devleugels.be
Telefoon: 051/55.08.34 - 0492/25.58.28


