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Birgit Tavernier 
 
Contact-Informatie 
Hippofeeling / OBC De Waai  
Gaversstraat 43 
8540 Deerlijk 
Email:Birgit.tavernier@jeugdhulpdonbosco.be  
 
Mobiel: 0476825949 
Website: www.hippofeeling.be   
 
Wie ik ben... 
Als puber was het voor mij al duidelijk dat ik later met kinderen, jongeren en dieren aan de slag 
wou. De paardenmicrobe had me van kleins af aan te pakken, dus de richting die ik zou inslaan was 
voor mij snel duidelijk. Gedreven door het geloof dat de kracht van de paarden niet te 
onderschatten is, mijn engagement, enthousiasme en leergierigheid, heeft me gebracht tot waar ik 
nu sta. Samen met zoveel anderen streef ik er naar ons ‘vak’ kwalitatief en met een groot oog op 
het welzijn van onze paarden, de wijde wereld in te sturen.  

Actief in: EA Coaching  EA Therapie X EA Learning X EA Activities X 
De doelgroepen waarmee ik voornamelijk actief ben/ de organisaties waarmee ik samenwerk... 
Binnen Hippofeeling kunnen kinderen, jongeren en hun gezin bij mij terecht. Dit kan zowel individueel, als in 
groep. Mijn focus ligt vooral op kinderen en jongeren die het gedragsmatig en/of emotioneel wat moeilijk 
hebben. (faalangst, onzekerheid, depressieve gevoelens, angsten, overprikkeling, onrust, zelfbeeld,…) Samen 
met de paarden gaan we op zoek naar de hulpbronnen die voor hen werken, binnen de vooropgestelde 
doelstellingen.  
Vanuit Hippofeeling heb ik een samenwerkingsverband met MFC Wagenschot waar we vanuit het EAGALA 
model samen werkzaam zijn.  
Binnen OBC De Waai ben ik werkzaam in een residentiële voorziening, waar kinderen en jongeren met een 
GES - problematiek verblijven. Ook binnen deze setting wordt er zowel individueel, in groep of met de 
context samen gewerkt. Het traject dat we aangaan samen met cliënt wordt in een multidisciplinaire 
werking afgestemd op elkaar in functie van het behandeltraject van de cliënt.  
 

Mijn belangrijkste opleidingen – diploma’s – Certificaten 
- Bachelor Orthopedagogie 
- Postgraduaat Equine Assisted Therapy (Artevelde Hogeschool) 
- EAGALA  
- Trauma te paard 
- Horsemanship – 3 modules Chris Irwin Insights (Syntra) 

 
Zoekertje  
 
 

De webredactie van Centaur controleert niet op de korrektheid van de verstrekte informatie,  
maar kan tekstuele correcties aanbrengen, en ervoor zorgen dat het profiel op één pagina past. 

Golden Paragraph – Erkende leden 


