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Hondentherapie

Moestuinieren

Natuurknutselen & 
Natuuravontuur

Moeders op de Terp namen 144 keer deel aan een 
van de activiteiten

Kinderen op de Terp namen 251 keer deel aan 
een van de activiteiten

Impressie van de Paardencoaching 

Over project De Groene Terp 

+/- 180 uur inzet van vrijwilligers van IVN Den 
Haag en omstreken

Paardencoachsessies met het hele team

Natuur challenges voor teamleden

Natuur- en dieractiviteiten standaard in ons aanbod: 

Over de aanpak bij de Groene Terp 

Over hoe we de kinderen informeren

Natuur draagt bij aan:
• duurzame emotionele veiligheid
• een kindvriendelijke omgeving
• en ondersteunt de hulpverlening

Meer weten over de bijdrage van natuur aan 
kwalitatief hoogwaardige opvang? 
Raadpleeg dan de Factsheet Huisje Boompje Beestje 

Professionals uit de Nederlandse opvang observeerden dat 
ouders gemakkelijker en minder geforceerd contact maken 
met hun kind en zich gesterkt voelen in hun ouderschap 
wanneer ze met hun kind in de natuur zijn.

Natuur en dieractiviteiten op de Terp

‘Er is veel meer kleur in het 
bos dan ik dacht’

- Kind Emiel over Natuuravontuur -

‘Het paard geeft mij rust’
- Kind Sarah over de 
Paardencoaching -

‘Juist deze kinderen en hun moeders gun ik 
de ontspanning die de natuur kan bieden. 

Daarom zet ik mij in voor dit project’
- Vrijwilliger Dorine over project 

De Groene Terp -

‘Je ziet heel veel gebeuren in de relatie 
tussen moeder en kind. Het opent 

nieuwe gesprekken’
- Persoonlijk begeleider Busra over het 

moestuinieren met moeders en kinderen -

‘Ik schrijf een boek over mijn leven op 
de Terp en wil deze natuuractiviteit 

meenemen in mijn verhaal’ 
- Moeder Alina over project 

‘De Groene Terp -

Icoonlocatie De Groene Terp 

De Impact van Natuur en Diercontact in de Vrouwenopvang

 Hondencoaching
 Natuurbeleving
 Paardencoaching

https://www.hsleiden.nl/HuisjeBoompjeBeestjeFactsheet
https://www.hsleiden.nl/HuisjeBoompjeBeestjeFactsheet
https://www.hsleiden.nl/HuisjeBoompjeBeestjeFactsheet
https://www.hsleiden.nl/HuisjeBoompjeBeestjeFactsheet
https://www.youtube.com/watch?v=YXUAWMgTHgA
https://www.youtube.com/watch?v=cPjImTqM-xY
https://www.youtube.com/watch?v=lzf1nMeZiAk
https://www.youtube.com/watch?v=Ty500WJfXds
https://www.perspektief.nl/wp-content/uploads/2021/06/Module-hondencoaching.pdf
https://www.perspektief.nl/wp-content/uploads/2021/06/module-natuurbeleving.pdf
https://www.perspektief.nl/wp-content/uploads/2021/06/module-paardencoaching.pdf

