Leergeld betaalt de kosten
Kan uw kind wel een steuntje in de rug
gebruiken? Schrijf uw kind dan in door een
e-mail te sturen naar info@elkkinddoetmee.nl.
Geef hierin aan dat het om een inschrijving
voor Paardenmaatje gaat en geef de naam
en geboortedatum van uw kind, en uw eigen
naam, adres en woonplaats op.
Bent u nog niet bekend bij Leergeld? Stuur
dan ook een inkomensspecificatie (niet ouder
dan 3 maanden) mee. Leergeld betaalt
voor minima gezinnen de kosten van de
coachsessies.

Schrijf uw kind nu in!

Locaties
Zoetermeer
Stadsboerderij
De Balijhoeve

Krimpenerwaard
Pensionstal De Hoop
Manege Tot hier an toe
Manege De Hoekse Gang

Alphen a/d Rijn
Kinderboerderij Zegersloot
Kinderboerderij De
Contactweide

Locaties kunnen variëren. Als u uw kind succesvol heeft ingeschreven neemt
onze coach contact met u op om de sessies in te plannen op een locatie en op
data die uitkomen voor u en uw kind. Wilt meer info over Leergeld of Coach
and Care’n? Kijk op www.elkkinddoetmee.nl of www.coachandcaren.nl

Paardenmaatje
Heeft u wel eens gehoord van
kindercoaching met behulp van
paarden? Nee? Wij vertellen u er
graag meer over, want kinderen
van 6 tot en met 12 jaar kunnen nu
via Stichting Leergeld en Coach
and Care’n meedoen aan
Paardenmaatje.
Wordt uw kind gepest of is hij/zij
nieuw in een vreemd land? Heeft
uw kind moeite met concentreren,
met een vak op school of heeft uw

kind faalangst? Paardenmaatje
geeft uw kind een steuntje in de
rug.
Door middel van drie coachsessies met een paard en een
ervaren kindercoach, groeien
kinderen in hun zelfvertrouwen,
weerbaarheid, concentratie en
motivatie. Daarnaast wordt er op
verschillende manieren geoefend
met sociale- en communicatieve
vaardigheden.

Een steuntje in de rug
Tijdens de sessies doen de kinderen
opdrachten met het paard in de wei. Denk
hierbij aan het borstelen van het paard, het
paard langs hoepels en pionnen leiden of
samen met een ander kind het paard iets
laten doen. Uw kind gaat niet paardrijden.

