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Ondernemingsnummer: 0723-955-837

AAI werking – Mens & Dier – Han Claes

WAT:

AAI = Animal Assisted Interventions; activiteit(en) doen rond, over en voor dieren.
Geschikt voor elke doelgroep. De dieren hebben een opleiding gehad, alsook de
dierenbegeleider (Han Claes).
Beschikbare dieren: twee konijnen (Lily en Mimi), één hond (Sam), twee cavia’s (Pluk
en Bob)

HOE:

Vooraf wordt er informatie gevraagd over de doelgroep, speciale wensen,
aandachtspunten, enz. Door de ergotherapeut/ animator/ begeleider wordt er een
groepje samengesteld van liefst maximum 10 personen.
Voor de start van de sessie, wordt er een Informed Consent ondertekend
(toestemmingsverklaringformulier).
De dierenbegeleider (Han Claes) neemt de opgeleide dieren mee naar de locatie. Er
worden tafels geplaatst met daarop de dieren (niet de hond). De deelnemers kunnen
rond de tafel plaatsnemen, op een stoel of in hun rolstoel. Er kan gekozen worden
voor een interactieve sessie of een passieve sessie voor de deelnemers. De konijnen
kunnen trucjes, alsook puzzelen, geaaid worden,… De hond kan alsook puzzelen
maar zij wordt meer ingezet voor knuffels en aaien. Cavia’s worden vooral ingezet om
te snoezelen tijdens de sessie.
De deelnemers kunnen geschikt voedsel geven aan de dieren (niet met de hand). Er
wordt rekening gehouden met het welzijn van de deelnemers en met het welzijn van
de dieren.
Wel moet er rekening gehouden worden met het feit dat er gewerkt wordt met
dieren. Als een dier zich niet goed voelt, of geen zin heeft in een AAI-sessie, dan kan
het dier niet ingezet worden. Dit kan niet voorspeld worden.
Na de sessie kan er een evaluatiefiche ingevuld worden, voor eventuele verbeteringen
in de toekomst, goede en slechte punten, enz.

DUUR:
PRIJZEN:

Een sessie duurt ongeveer 60 minuten (met soms een pauze van 10 minuten, om de
dieren hun rust te gunnen)
1 sessie: €50 + kilometervergoeding (€0,25/km)

HOE AANVRAGEN:

Een sessie kan geboekt worden door een e-mail te sturen naar
mens.en.dier@outlook.com of door te bellen naar het nummer 0499155142,
met vermelding: de doelgroep, aantal personen, welke dieren mee mogen,
aandachtspunten in verband met doelgroep en eventueel extra informatie.
Na overleg wordt er een geschikte datum afgesproken. De betaling kan via
overschrijving gebeuren of kan cash betaald worden. Er wordt ook een factuur
opgemaakt.

WERKINGSREGIO:

Vooral in Limburg. Liefst niet meer dan 30 minuten reizen omdat er dieren
meereizen.

Meer info op: www.mens-en-dier.be

