Hippotherapie OLO
wint prestigieuze prijs
fotografie © communicatiedienst Brasschaat

OLO vzw uit Brasschaat zet al 11 jaar in op hippotherapie
en heeft daarvoor recent de prijs Fonds Lode Verbeeck
gekregen. Dat Fonds steunt innoverende
hippotherapie-projecten in Vlaanderen.

OLO vzw – aan de Miksebaan – is een
sociale onderneming met een waaier aan
activiteiten, dienst- en hulpverlening in heel
de provincie Antwerpen. Het centrum
ondersteunt en begeleidt niet alleen kinderen, jongeren en volwassenen met zeer uiteenlopende noden, maar ook hun gezinnen.
Hippotherapie is een bijzonder onderdeel
van het aanbod bij OLO. Het wordt onder
meer gebruikt om kinderen met autisme
beter te leren communiceren. Dat met de
zogenaamde horseboy-methode die onder
andere wordt ingezet voor de kleutertjes en
kinderen van de buitengewone basisschool
Triolo, ook aan de Miksebaan.
“Het gaat om contactgericht spelen en leren
met paarden, voornamelijk voor kleuters en
jonge kinderen met autisme die weinig tot
geen gesproken taal hebben. Voor hen is
communicatie erg moeilijk”, verduidelijkt
hippo-verantwoordelijke Cindy Wijnants.
“We geven onze paarden hier de rol van
motivator: zij nodigen de kinderen uit tot
een reactie of nabootsing. Soms is contact
maken via een paard eenvoudiger dan rechtstreeks met mensen.”

“Het is soms overweldigend om te
zien hoe kinderen, die erg moeilijk
communiceren, heel geleidelijk
een band opbouwen met paard
en therapeut”.

“Het is de bedoeling om het kind op
verschillende ontwikkelingsdomeinen te
stimuleren. Maar in dit project staan taalontwikkeling en sociale communicatie centraal.
We boeken mooie resultaten. Het is soms
overweldigend om te zien hoe kinderen, die
erg moeilijk communiceren, heel geleidelijk
een band opbouwen met paard en therapeut
en daardoor ook taalkundig-communicatief
evolueren.”
Eind vorig jaar mochten een aantal medewerkers van OLO de prijs Fonds Lode
Verbeeck - beheerd door de Koning Boudewijnstichting - in ontvangst nemen.
OLO is erg blij met de erkenning en zal de
5000 euro prijsgeld gebruiken om twee
nieuwe therapiepony’s te kopen. Zo kunnen
twee oudere paarden van een welverdiend
pensioen genieten.
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