
                                                                                                      

 

Dag vrienden van het eerste uur, 

Gewoon om jullie op de hoogte te houden van het reilen en zeilen van 

Terra-Therapeutica; het is geen echte nieuwsbrief maar graag willen 

we jullie toch betrekken bij onze werking en mochten jullie ergens 

een aha-erlebnis hebben of jullie geroepen voelen zich ergens 

concreet mee in te engageren, laat het ons gerust weten.  

Ter informatie, mochten jullie lid willen worden van onze VZW, het 

lidgeld bedraagt 10 euro/jaar. Ons rekeningnummer is                 

BE43 0689 0477 4601 (met vermelding van ‘lidgeld 2016, naam & 

emailadres’). Een digitale lidkaart is in ontwikkeling.  

Wat krijgen jullie ervoor terug 

- onze onvoorwaardelijke liefde 

- kortingen bij studiedagen, vormingen,… georganiseerd door 

Terra-Therapeutica.  

- betrokkenheid bij onze werking (nieuwsbrief,…)  

- afhankelijk van jullie wensen, verlangens,…en onze 

behoeften, ingeschakeld worden als voordrachtgever, 

begeleider bij tuinprojecten, tuinontwerper,…. van Terra-

Therapeutica.  

Wat zijn onze betrachtingen  voor dit jaar 

- onze VZW is al een feit. 

- onze website is in opbouw.  
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- een tweede studiedag organiseren : denkpiste is het accent op 

‘therapeutische tuinen’ 

- kijken naar de mogelijkheid van een vorming/opleiding 

therapeutische tuinen  

- studiebezoek (NL ,…)  

- meer onze vzw en tuintherapie op de kaart zetten via 

o geven van voordrachten 

o via sociale media, facebook, contacten met verwante 

organisaties… 

o zetten van stappen richting beleidsniveau 

- verder stappen zetten in de uitbouw van een opleiding 

tuintherapie i.s.m.  PXL. Concreet denken we aan 

o uitwerken activiteitenfiches waar veel interesse voor 

bestaat vanuit het werkveld 

o volgen van opleidingen bij Thrive/UK 

o kijken naar de mogelijkheid dat Thrive zelf een vorming 

organiseert bij ons 

Voorbeelden van projecten waarin we participeren 

- Maasmosem inclusief : ontwikkelen tuintherapie/therapeutische 

tuin binnen een zorgcampus voor kwetsbare ouderen (Dilsen-

Stokkem), i.s.m Limburg.net en Hogeschool PXL 

- Katarsis : ontwikkelen tuintherapie/therapeutische tuin binnen 

de residentiële verslaafdenzorg (Genk), i.s.m Limburg.net en 

Hogeschool PXL 

- Wortel : ontwikkelen tuintherapie binnen een penitentiaire 

instelling, i.s.m Hogeschool PXL  

- Katholieke Vereniging Gehandicapten vzw : voordracht en stand 

op de familiedag van 23 april 2016 in Meise 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hartelijke groeten, 

Chris, Ellen, Liesbeth, François,Luc & Herman 

 

 


