
SHP vertegenwoordigt tijdens de jubileum van de ATE in Luxemburg.
Verder samenwerking besproken

ATE heeft sinds enkele jaren goede contacten met SHP. Zo
heeft een van hun therapeuten, Marjon Noesen , de opleiding
Equitherapie bij SHP gevolgd en is inmiddels 10 jaar
werkzaam bij ATE Luxemburg.
Namens SHP werd voorzitter Ulrike Thiel uitgenodigd door
ATE een bijdrage aan dit feest te leveren . Ze koos ervoor na
aanleiding van de ervaringen in het EU project te spreken over
de beroep als therapiepaard. Ze nodigde de luisteraars uit
zich in de rol van het therapiepaard te verplaatsen en
benadrukte de noodzaak van een goede opleiding van het
therapiepaard en het feit, dat het de kans moet hebben zich
optimaal en zonder problemen te kunnen bewegen tijdens de
therapie. Alleen dan kan het gedragenworden ook
daadwerkelijk de effect op de cliënten hebben, die wij in de
Equitherapie graag toepassen. En alleen dan heeft het paard
ook de kans om zich in te kunnen brengen als
paardenpersoonlijkheid in het gezamenlijke proces tussen
Cliënt, Paard en therapeut.
ATE volgt een concept, dat zeer overeenkomt met de criteria
van SHP en had zeer interessante en goed op elkaar
afgestemde sprekers uitgenodigd. De dialoog met deze
mensen heeft voor SHP weer een aantal kansen voor
gezamenlijke bijscholingen en verdere samenwerking voor
een goede kwaliteit van Equitherapie geopend. SHP kreeg
ook de kans het nieuwe boek te presenteren en er was veel
interesse zijdens ATE leden. Tijdens de Equitherapiedag op
16 juni zal Ulrike Thiel hierover nadere informatie verstrekken



Prof Olbrich, Psycholoog en zeer geëngageerd binnen de
ISAAT benadrukte in 2 lezingen de verbondenheid van Mens
en paard en presenteerde een aantal studies op dit terrein.

Als bestuurslid van de ISAAT heeft hij de activiteiten en de
opleiding van SHP nader bekeken en het boek Equitherapie
meegenomen om hem te bestuderen. SHP voldoet aan de
hogen eisen om lid bij ISAAT te kunnen worden en zal dit
nader bekijken.

Ulrike Thiel vroeg om aandacht voor de persoonlijkheid van
het paard en benadrukte de noodzaak van een
paardenvriendelijke opleiding en bejegening van het
therapiepaard. Binnen de realtiedriehoek moeten balans en
relatie tussen therapeut en paard in orde zijn om de cliënt te
helpen zijn eigen balans in het leven te kunnen verbeteren.
Aan de hand van enkele voorbeelden liet ze zien hoe SHP de
ethische en inhoudelijke eisen aan de opleiding en de omgang
met het therapiepaard steld..

De Franse trainer van ATE, die hun ondersteund bij de
opleiding en de training van de therapiepaarden sprak over de
noodzaak van het gevoel van de ruiter in de dialoog met het
paard. Deze opvatting komt compleet overeen met die van
SHP.



Verder waren lezingen over ADHD, Hippopedagogiek en het
systemische werken binnen therapeutisch paardrijden. Ook
twee cliënten vertelden van hun therapie en hun ervaringen
daarmee

OP de zondag werd er een demonstratie huifbedrijden
gegeven en Ulrike Thiel had te kans om zelf plaats te nemen
in het huifbed. De kritiekpunten op deze methode konden
daardoor alleen bevestigd worden. Het is beslist geen
paardenvriendelijke methode want het paard kan of dragen of
trekken. Beiden tegelijk leveren niet de adequate
bewegingsimpulsen voor een goede bewegingsdialoog met
het paard op. Het paard zelf loopt zeer opgesloten in een kooi
en het is duidelijk niet aangenaam om op deze manier door de
bocht te moeten en nog een schurend deken op de rug te
hebben. Contact of interactie met de paarden is niet mogelijk.

Medewerkers van de ATE zullen binnenkort SHP bezoeken om gezamenlijk verdere
samenwerkingsmogelijkheden te bespreken en te bekijken of ze mee willen in een nieuw EU project,
dat SHP samen met Polen, Finland en Engeland plant.


