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Gitte De Meyer 
 
Contact-Informatie 
Hippotherapie PonyWijs 
Hoogstraatsebaan 94a 
2960 Sint-Lenaarts 
Email: info@ponywijs.be 
Mobiel: 0494481539 
Website: www.ponywijs.be  

 
 
Wie ik ben... 
Ik ben Gitte, gehuwd met een topman en mama van twee fantastische dochters. 
Pony’s en paarden zijn al van jongs af in mijn leven. Na enkele jaren lessen in de manége kreeg ik m’n eigen 
pony, daarna een paard. In mijn jeugdjaren heb ik vele ponykampen begeleidt. 
Daarnaast is het begeleiden van kinderen in hun ontwikkeling is iets wat me bezig houdt. Na de opleiding 
kleuteronderwijs volgde ik de opleiding buitengewoon onderwijs en lager onderwijs. Sinds 2007 werk ik in 
het Buitengewoon Onderwijs, voornamelijk met kinderen met ASS, ADHD, DCD en een mentale beperking. 
Het verlangen om mijn passie (pony’s en paarden) te combineren in het werken met kinderen bleef branden. 
Daarom startte ik in 2017 met de opleiding EAT/hippotherapie. Wat ben ik blij dat ik die stap heb gezet! 
Kinderen in hun kracht zetten en laten stralen en dit met assistentie van pony’s en paarden, dat is wat ik het 
liefste doe! Iets waar ik zelf energie uit haal. Een droom die uit gekomen is! 
 
Actief in: EA Coaching X EA Therapie X EA Learning X EA Activities X 
De doelgroepen waarmee ik voornamelijk actief ben/ de organisaties waarmee ik samenwerk... 
Kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar kunnen bij Hippotherapie PonyWijs terecht voor therapie en 
coaching. 
De voornaamste doelgroepen zijn: 

- Kinderen en jongeren die problemen ervaren op emotioneel en sociaal vlak. 
- Kinderen en jongeren met stoornissen zoals ASS, ADHD, DCD, gedragsstoornissen, HSP. 
- Kinderen en jongeren met een mentale beperking. 

Ook (jong)volwassenen met een mentale beperking zijn welkom! 
 
Naast individuele sessies kan je bij Hippotherapie PonyWijs ook terecht voor cursussen rond weerbaarheid 
en sociale vaardigheden, nl: ‘Pony Power voor Kids’ en ‘Paardenkracht voor Pubers’. 
 
Verder worden er jaarlijks ‘glunderkampen’ georganiseerd rond thema’s als gevoelens, (zelf-)vertrouwen, 
talenten, samenwerken en relaxen. Er wordt een mix aangeboden van coaching, creativiteit, kokkerellen, 
groepsgesprekjes, relaxatie, spel,… en dit alles tussen of in de nabijheid van de pony’s en paarden. 
Deze ‘glunderkampen’ zijn in samenwerking met kindercoach H’Anker. 
 
Je kan met een PAB (persoonlijk assistentie budget) ook terecht bij PonyWijs. 
 

Mijn belangrijkste opleidingen – diploma’s – Certificaten 
Leraar kleuteronderwijs. 
Leraan Buitengewoon Onderwijs. 
Leraar lager onderwijs. 
EAT/hippotherapie 
PonyPower voor Kids coach/trainer 
Paardenkracht voor Pubers coach/trainer 
 
Zoekertje  

Golden Paragraph - Leden 
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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. 


