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Kinderyoga is geen 
mini-lotushouding

Aan de hand van een leuk thema en een herkenbare structuur 

Met een groep van ongeveer 6 kinderen 

Op heel natuurlijke wijze van bewegen naar rusten en terug bewegen 

Verschil leren voelen tussen spannen en ont-spannen 

Onder begeleiding van kinesiste en logopediste 

Zowel ouders als kinderen evalueren positief om 

met dit project verder te gaan



Relaxatie voor volwassenen 
met de voeten op de grond 
 

 

1 sessie = 60 euro 

Groepsessie= 5 pers. / € 20 per sessie (sessie start pas vanaf volledige groep) 

 

 

 

 



Relaxatie voor volwassenen 
met de voeten op de grond
 

 

 

 

 

Op  verschillende manieren  leren om het spanningsniveau te verminderen. 

 

Er worden ook oefeningen voor thuis meegegeven. 

 

 

 
 

De methoden die we gebruiken zijn : 

 

Ademhalingstechnieken 

Autogene training 

Methode jacobson 

Sofrologie 

Haptonomie 

…… 

 

 



Hippotherapie 

Werkt !! 



Next steps

Wekelijks 2 therapeuten in  
Sint Idesbald

HIPPO OOK EENS ERVAREN? 

KOM MET EEN GROEP COLLEGA'S 

VRAAG INFO BIJ ANNELEEN 

 

 



Next steps

Therapie voor (jong) volwassenen 

loopt

Wekelijks 2 therapeuten in  

Sint Idesbald

Wekelijks  samenwerking met 

Kliniek Sint Jozef Pittem



Terug op adem komen 

dankzij de Time iN

Kind vol capaciteiten 

 

Ouders en leekrachten vol 

goeie bedoelingen 

 

En toch de schorsing nabij



Time iN

 

2 weken 

Halve schooldagen 

Niet in de klas



Time iN 23 aanmeldingen 

7 adhv screening kunnen 

heroriënteren of nog niet klaar 

10 trajecten afgewerkt 

1 lopend 

5 niet kunnen starten wegens teveel 

gelijktijdige aanmeldingen juni60%
TERUG IN EIGEN KLAS

10 op 10 positieve evaluatie :-) :-) :-) 

6 op 10 kinderen terug in eigen klas 

3 op 10 VOORBEREIDE overstap BO 

1 op  VOORBEREIDE opname KAS



De winst van een 

koffiebar zorgde voor een 

suikervrije Pop up Bar



 

 

 

op zaterdag kan je al soep vinden, 

gemaakt door de kinderen in de ateliers

Koek
Bak

we verwarmen koude winterdagen door 

af en toe op dinsdag te verrassen met gebak 

(wafeltjes voor 0,5 euro) 



Weetjes : getallen

CAR heeft ervaring sinds 1980 

 

Ruim 100 kinderen en jongeren krijgen wekelijks therapie in het CAR 

 

 

Daarnaast organiseren we wekelijks 80 sessies aan jongeren en 

volwassenen 

 

Dankzij de groei van N kunnen we wekelijks  

60 sessies extra aanbieden 

 



Weetjes : digitaal

De digitale wereld komt ook binnen in de therapie.  

 

Elke therapeut beschikt over een iPad 

 

 

 

Daarnaast hebben we een 'Mediacoach' in ons team 

Getraind door de Vlaamse Overheid. 

 

 

 



Weetjes : COS in huis

COS staat voor Centrum Ontwikkelingsstoornissen 

 

 

Meer weten? 

http://www.cosgent.be/ 

 

deels gelijkaardige werking; deels ook werking voor baby's 

bv. prematuur geboren kinderen 

 

 

 



Weetjes :  
samen-werken

We geven psychotherapie ter plekke in Sint Idesbald 

We ondersteunen Kliniek Sint Jozef en de VDAB 

met screening ifv jobmogelijkheden



De focus ligt op de juiste  mensen 

samenbrengen. 

 

We durven eens  anders denken. 

 

We zijn enorm geïnteresseerd in jouw 

continue feedback. 

 

We doen het graag samen. 



Coming soon 

 

- een dietiste 

- ... 

(vraag naar nieuwe projecten bij Anneleen)



eeN plek 
vol  
kaNseN !!


