
       

EVIDENCE  

Een inkijk in 20 jaar zorgen voor en 

samen zijn met ezels door  

PZ St. Alexius, Den Dolaard en Anegria.  

WANNEER? 
15 oktober 2021 

Ontvangst vanaf 12.00u 
Start om 13.00u stipt 
Om 17.00u buitenreceptie, alcohol-
vrij uit respect voor onze patiënten.  

 
WAAR? 
PZ St. Alexius 
Grimbergsesteenweg 40 
1850 Grimbergen 

 
DOELGROEP 
Deze studienamiddag wil inspire-
rend zijn voor iedereen met interes-
se in mens en dier 

 
PRIJS 
25 EURO 
Accreditatie aangevraagd 

 
INSCHRIJVEN 
kan tot 4 oktober 2021 
KLIK HIER 

Gedurende een jaar deden we navraag bij mensen met een psychische kwetsbaarheid tijdens de 

zorgmomenten met de ezels, om een zicht te krijgen op onze vraag: "Viervoeten en een staart! Wat 

ervaar je en wat is dat waard?" 

Al 20 jaar zorgen we samen voor onze ezels op de campus van PZ Sint-Alexius, we bespreken de 

verschillende activiteiten die daardoor ontstonden en nog steeds gedaan worden. 

Aan de hand van de film die opgenomen werd tijdens de activiteiten met de ezels op de campus krijg 

je een beeld van de wisselwerking tussen ezel en mens. 

 

PROGRAMMA & SPREKERS 
 
 
PZ ST. ALEXIUS 

Wat doet zorgen voor en samen zijn met ezels, met een mens?  

Leen staat stil bij de best practices die ze uitwerkte met als titel ‘Vier voeten en een staart,  het is 

maar hoe je het ervaart’. Deze best practices omvatten de beleving (fysiek en emotioneel) van 

personen met een psychische kwetsbaarheid voor en na de asinotherapie.  

Leen Larminier, ergotherapeut 

 

20 jaar zorgen voor en samen zijn met ezels 

Hugo geeft een persoonlijke inkijk. Wat doen we allemaal en wat komt er bij kijken? 

Een schets van  de dagelijkse werking van asinotherapie binnen PZ Sint-Alexius. 

Hugo Verdoodt, psychiatrisch verpleegkundige en asinotherapeut 

 

 

EZELOPVANGCENTRUM ANEGRIA vzw 

Anegria, ezel zorgcentrum; van een onhoudbare situatie naar 
een nieuw leven op eigen maat 

Anegria geeft uitleg over hun visie en werking. Sinds 2011 zorgt  Anegria voor de opvang en 

socialisering van verwaarloosde of thuisloze ezels. Ze informeren en begeleiden nieuwe ezelhouders. 

Om het welzijn van ezels te bevorderen delen ze hun expertise, in zorg voor en omgang met ezels, aan 

een open publiek.  

Dr. Kristel Cromheeke, cardioloog en stichter bezieler van vzw Anegria 

 

 

DEN DOLAARD vzw 

Het evidente beest 

Karel volgde ons gedurende een jaar tijdens de activiteiten met de ezels.  Hij laat ons meekijken door 

de lens van zijn camera in de film: “Het evidente beest”. De film werd speciaal gemaakt voor deze 

studienamiddag en wordt hier voor het eerst getoond. 

Karel De Vos, sociaal pedagoog 

 

Dolen met ezels: affecteren = connecteren = assembleren 

Ezels laten zelden iemand onberoerd, het zijn heel lichamelijke of affectdieren d.w.z. dieren met een 

groot relationeel vermogen. We onderzoeken in deze bijdrage m.b.v. het denken van o.m. Spinoza en 

Deleuze wat er op het spel staat in de (dierlijke) ontmoeting tussen mens en ezel tijdens het 

ezelwandelen, opgevat als een open, niet-resultaatsgericht gebeuren. 

Jan Nijs, filosoof  

Heleen Vertommen, pedagoge 

 

 

 

 

https://forms.gle/XMre6UPFDv2Bc9CY7
https://forms.gle/XMre6UPFDv2Bc9CY7
https://forms.gle/XMre6UPFDv2Bc9CY7

