
DOELSTELLING

• Aanleren van technische vaardigheden (verzorging, voeding, ecologische aanpak, verschillen qua 
karakter/reflexen/gedrag met paarden, onderling sociaal gedrag in de groep, etc.) - latere 
inzetbaarheid in een zorgboerderij mogelijk.

• Aanleren van bepaalde waarden/principes die zij ook zullen spiegelen in hun eigen leefwereld:
 - Belang van volhouden en doorzett en (herhaling oefeningen) – ezels leren snel maar zonder 
  herhaling en volhouden zal dit niet lukken.
 - Belang van verantwoordelijkheid verzorging van de dieren + latere inzet voor therapie-
  doeleinden – jongeren hebben dus een belangrijke rol in een project waarbij we een 
  kwetsbare doelgroep gaan helpen (bv. blinde kinderen).
 - Respect (mens-dier-natuur) anders zal de ezel absoluut niet meewerken – fysiek zijn de dieren 
  veel sterker. Roepen, forceren, etc. zal een tegengesteld eff ect creeëren net zoals dit bij 
  mensen ook meestal het geval is.
 - Consistent zijn – een ezel begrijpt enkel eenvoudige logica en geen tegenstrijdige of plots 
  afwijkende signalen.
 - Zelfvert rouwen is essentieel. Ezels praten niet maar communiceren wel. In tegenstelling tot de 
  mens, detecteren zij wel alle mogelijke energie, signalen en emoties. Twijfel wordt onmiddellijk 
  gezien als zwakte of negatie.
 - Teamgeest – de jongeren zijn niet alleen, ze vormen een schakel in een geheel en dienen 
  daarom ook geregeld als team te werken. Door afwisselend in team en als individu te werken, 
  leer je o.a. ook welk type je echt bent.

OPZET

• Jongeren met mentale of leerachterstand uit kwetsbare omgevingen hebben het vaak lastig om te 
functioneren in een groep.

• Jongeren zijn soms op zoek naar hun juiste pad, bv. door crisissituaties, schoolmoeheid, etc.

THE DONKEY CAMPUS



FINANCIEEL

• Minimale bijdrage van de 
voorziening/school/organisatie 
voor het traject van ca. 12 weken  

•  Saldo kost wordt gedragen door 
ondersteunende bedrijven. 

PROJECT

• Wij gaan specifiek nieuwe ‘niet-opgeleide’ ezels opleiden 
en trainen. Die zullen ingezet worden voor diverse 
therapieën. 

• We gaan van fase 0 “ophalen dieren in verwaarloosde 
toestand (desgevallend) en introduceren in hun nieuwe 
omgeving” tot fase 10 “de ezel is inzetbaar als therapiedier”. 

We realiseren m.a.w. verschillende toegevoegde waardes:
• Dierenwelzijn: we halen verwaarloosde, eenzame dieren op, 

bieden hen een gelukkiger leven en zorgen er zelfs voor 
dat ze een belangrijke rol in onze maatschappij kunnen 
vervullen door te fungeren als therapiedier. 

• Dit omscholings-/trainingstraject vormt op zijn beurt een 
leertraject voor de jongeren die exact dezelfde principes 
dienen te hanteren in de maatschappij, werkomgeving, 
vriendenkring, ...

VOORWAARDEN

• De jongeren komen in kleine groepjes (2-5) en hebben onderling ook een bepaalde relatie (zelfde 
school, zelfde leefgroep, zelfde problematiek, etc.).

• Zij gaan het engagement aan om minstens 1 trimester wekelijks te komen met een duurtijd van  
minstens 2u per sessie.

• Een sessie bestaat telkens uit drie stappen:
 - Inleiding met doelstelling van de huidige sessie + aanduiding waar we ons nu juist in het 
  traject/plan bevinden – m.a.w. welke kleine stapjes gaan we vandaag nemen, waarom is die 
  veelvuldige herhaling nodig, ideeën van vorige keer om huidige keer te verbeteren/anders 
  aan te pakken.
 - Leertraject zelf (opdrachten on the field)
 - Wrap-up met evaluatie en duiding van de begrippen waarrond gewerkt werd + hoe zij die zelf  
  ervaren hebben.

•  Realiseren van een ambitie lukt meestal beter d.m.v. het opsplitsen in kleine tussenstappen –  
daarom is de uitleg hierrond belangrijk in elke sessie. Waar staan we, waarom doen we dit steeds, 
waarom gaan we niet sneller, etc. 

• We werken altijd voor een groot deel van de sessie buiten in de natuur. Principe: think outside  
– no need for a box.


