Coaching met pony’s met het hele gezin
Voor wie
Voor leden en hun gezin.
In samenwerking met coachpraktijk “Samen Verder” bieden we coaching op maat aan gezinnen met
ondersteuning van pony’s.

Als gezin hoor je bij elkaar. Soms loop je tegen situaties aan, die de onderlinge verhoudingen
beïnvloeden. Door daar tijdens een coachsessie samen mee aan de slag te gaan, kunnen patronen
herkend en besproken worden. En is er de mogelijkheid om met behulp van de pony’s het op een
andere manier te proberen en ervaren. Tijdens een kennismakingssessie kan hier iets van
aangestipt worden, waar jullie als gezin mee verder kunnen. Coaching vindt altijd plaats naast de
pony’s, nooit erop.
Wat ga je doen?
➢ Je volgt met je gezin een kennismakingssessie van 4 uur.
➢ Samen met twee coaches en één of meerder pony’s werk je aan de ontwikkeling van je gezin.
➢ Op een speelse en actieve manier gaan jullie met elkaar aan de slag met situaties waar jullie tegenaan
lopen.
➢ De coachsessie vindt plaats op een rustgevende locatie in de natuur.
Wat levert het op?
▪ Een uniek gezinsmoment.
▪ Meer inzicht in hoe jullie op een andere manier naar situaties kunnen kijken en daarmee om kunnen
gaan.
▪ Jullie ervaren de rust en ontspanning van de pony’s en de natuur.
▪ Jullie ervaren wat coaching met pony’s voor jullie als gezin kan betekenen.

Waar

De coaching met pony’s vindt plaats bij Coachpraktijk “Samen Verder” in Ede, Gelderland. Een mooie locatie
in het buitengebied, aan de rand van het bos.
Wanneer
Voor 2 gezinnen is een kennismakingssessie van 4 uur beschikbaar.
Al je in aanmerking komt, word je in contact gebracht met de coach die samen met jou de datum afspreekt
voor het programma.
Programma
Een kennismakingssessie van 4 uur. De datum wordt door jou (en je gezin) afgesproken met de coach.
De sessie bestaat uit een coaching met de pony’s, een lunch en een andere ( met pony’s gerelateerde)
gezinsactiviteit.
Kosten
De begeleidingsprogramma’s van de BNMO worden gesubsidieerd door het vfonds. Er wordt voor de
ponycoaching geen eigen bijdrage gevraagd van de deelnemers. Koffie/thee/fris is inbegrepen. Reiskosten
zijn voor eigen rekening.
Aanmelden
Je kunt je vóór 1 april 2021 aanmelden via het mailadres as@tvo.bnmo.nl o.v.v. ponycoaching.
Na aanmelding en plaatsing ontvang je nadere informatie. Wil je bij de aanmelding het volgende vermelden:
 naam, namen gezinsleden
 adres en woonplaats
 telefoonnummer
 mailadres
 lidnummer
 eventueel buddy/hulphond
 bijzonderheden waar tijdens de bijeenkomst rekening mee gehouden moet worden
Voor meer informatie graag een mail naar h.heymann@bnmo.nl

