
                                                                
 

                          X-TIME BUITEN GEWOON 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

 

                                 www.vlaanderen.be/pdpo 
                                    “met steun van ELFPO” 

Voor de welzijnssector, bijzondere jeugdzorg, het onderwijs en particulieren. 

                 Een unieke ervaring in een wondermooie streek. 

 

We organiseren een meerdaagse staptocht in Heuvelland en over de  schreve. (Frankrijk) 

Het project staat open voor iedereen die nood heeft aan X-time. 

http://www.vlaanderen.be/pdpo
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VOORWOORD 

 

 

Opzij, opzij, opzij … ik heb ongelooflijke haast! 
Het mooiste geschenk in het leven is je eigen “ik” 
Een geschenk die je zelf kan boetseren 
Een geschenk dat je op tijd en stond moet eren 
Op het altaar van rust, persoonlijke verzorging en natuur 
 

Even de tijd nemen om echt bij te tanken, om weer met nieuwe energie aan de slag te gaan 

wordt vaak vergeten. We vragen veel van onszelf en vergeten dat ONTHAASTEN ook een 

onderdeel van de dag mag zijn. Regelmatig een time-out nemen zou veel stress kunnen 

wegnemen en energiebehoud geven. 

 

Dat is wat je af en toe nodig hebt  : een brug die twee werelden met  elkaar verbindt. Aan de 

ene zijde de rust, de stilte, totale ontspanning en aan de andere kant de bruisende energie, 

de vele ideeën, de mallemolen van het leven.  

Want beide oevers heb je nodig om in BALANS te blijven 

 

Voorzitter vzw Equisense 

 

 

 

 

Imagine with all your mind 

Believe with all your heart 

Achieve with all your spirit 
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Wat is X-time Buiten Gewoon? 
 

Ieder wezen is buitengewoon 

Ieder wezen is gewoon 

Wij, mens en dier, zijn gewoon buiten 

Wij doen iets buitengewoon 

We beleven samen de X-factoren 

“Time” om in balans te komen met onszelf en anderen 

 

We organiseren een meerdaagse staptocht in Heuvelland en over de schreve. (Frankrijk) 

We stappen naast het paard tijdens de tocht! 

Het project staat open voor iedereen die nood heeft aan X-time. 

Paard, begeleider en de X-timer gaan hierbij in verbinding met elkaar, met de natuur en  

de plaatsen waar we verblijven. 

Via een “ à la carte” programma willen we via sterke betrokkenheid de deelnemers laten 

proeven van de X-factoren om een persoonlijke, uitgebalanceerde tocht te beleven.  

 

Onze Equisense-begeleiders zijn gevormd in het omgaan met paarden en mensen. 
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X-time Buiten Gewoon voor de welzijnssector, bijzondere jeugdzorg en onderwijs. 
                          Jongeren en begeleiders hebben nood aan een time-out! 

 

Op stap met mezelf 
Heerlijke morgen, wonderlijke dag 
Toon mij de weg in al zijn eenvoud 
Toon mij de onbetreden weg 
naar mezelf 
Zachte avond, boeiende nacht 
ik zwerf en ik zoek naar mezelf 
 

 
 
De jongere stapt, al dan niet samen met zijn/haar begeleider, en met een Equisense 

begeleider en een paard als bindende factor. Het paard helpt ook het materiaal dragen. 

Onderweg zijn een aantal specifieke activiteiten gepland in de natuur  

of bij de vrienden van vzw Equisense. 

Via een “ à la carte” programma willen we via sterke betrokkenheid de deelnemers laten proeven van 
de X-factoren om een persoonlijke, uitgebalanceerde tocht te beleven.   

De deelnemers engageren zich om de staptocht te beleven binnen volgende waarden en 

afspraken: 

 Respect voor dier, mens en natuur 

 Bereidheid en openheid 

 Gezonde lokale voeding 

 De stapdoelstellingen (= de X-factoren) nastreven 

 Het gsm-gebruik te beperken 
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X-time Buiten Gewoon voor particulieren. 
              X-time staat ook open voor jou. 

    En… je helpt ook anderen met je deelname! 

 

“Ik heb een steen verlegd 

in een rivier op aarde 

nu weet ik dat ik nooit zal zijn vergeten 

ik leverde bewijs van mijn bestaan 

omdat door het verleggen van die ene steen 

de stroom nooit meer dezelfde weg zal 

gaan.” 
BRAM VERMEULEN 

 

Jij stapt samen met een Equisense begeleider en een paard als bindende factor.  

Het paard helpt ook het materiaal dragen. 

Onderweg zijn een aantal specifieke activiteiten gepland in de natuur 

of  bij de vrienden van vzw Equisense. 

Via een “ à la carte” programma willen we via sterke betrokkenheid de deelnemers laten proeven van 
de X-factoren om een persoonlijke, uitgebalanceerde tocht te beleven.   

De deelnemers engageren zich om de staptocht te beleven binnen volgende waarden en 

afspraken: 

 Respect voor dier, mens en natuur 

 Bereidheid en openheid 

 Gezonde lokale voeding 

 De stapdoelstellingen (= de X-factoren) nastreven 

 Het gsm-gebruik te beperken 

 

Het solidariteitsfonds 
Als particulier wordt een deel van je deelnamebedrag 

gestort in een solidariteitsfonds. 

Het fonds wordt gebruikt om de tochten voor de jongeren 

uit de welzijnssector/bijzondere jeugdzorg en onderwijs 

betaalbaar te houden. 

Zo help je ook anderen, waarvoor een welgemeende dank. 

 

 

Ouder/kind staptochten 

Wil je met je zoon of je dochter één van onze staptochten beleven, dan is dit zeker bespreekbaar. 

Neem daarvoor zeker vooraf contact met ons op, zodat we een verkennend gesprek kunnen voeren. 
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De staptocht – een Buiten Gewone beleving. 

Een 3-daagse staptocht met 2 overnachtingen.  Kan zowel tijdens de week of in het weekend  

en dit naar beschikbaarheid van onze begeleiders/dieren.  
 

  
Voor aanvang van de staptocht worden de X-factoren (= staptochtdoelstellingen) samen met de 

deelnemers vastgelegd. 

 

ONS PROGRAMMA 

STARTDAG ( dag en uur van aankomst worden besproken vooraf) 

 samenkomst op de startplaats staptocht & kennismaking partner staptocht 
 kennismaking met onze stapgezel het paard en omgang met het paard 
 persoonlijke sessie met een Equisense coach en de paarden 
 opzet kamp voor mens en dier + warm avondmaal  
 de X-factoren bespreken 
 een laatavond activiteit 

DAG 2  

 ontbijt & lunchpakket 
 het paard verzorgen en klaarmaken / onszelf voorbereiden op de dag  
 stapetappes en activiteiten 
 aankomst op de 2de slaaplocatie & installatie van mens en dier & kennismaking partner 

staptocht 
 warm avondmaal & bespreken van de dag 
 laatavondactiviteit 

DAG 3 

 ontbijt & lunchpakket 
 het paard verzorgen en klaarmaken / onszelf voorbereiden op de dag  
 stapetappes en slotritueel (= evaluatie van de staptocht en de doelstellingen) 
 uur van afscheid wordt vooraf besproken 

 
Prakt ische afspraken en deelnamepri js  worden na een eerste contact  besproken .  

Deelname i s  jouw keuze maar is  n iet  vr i jb l i jvend -  d it  is  GEEN paar  dagen vakant ie!  
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MEER INFORMATIE 

 

 de deelnameprijs is een ALL-IN prijs. 

Inbegrepen zijn de overnachtingen, eten en drinken voor mens en dier, vergoeding voor de 

Equisense begeleider, verzekering, gebruik materialen, … 

 

 TIP 
       Zoek sponsors voor je staptocht in je nabije omgeving of  

        organiseer iets om centjes te verdienen 

  

      

 wat moet je zelf meebrengen? 

 Rugzak 

 Zaklamp 

 Gsm + oplader 

 Slaapmat + slaapzak 

 Wandelschoenen 

 Regenjas 

 Reservekledij  

 Toiletgerief + handdoek 

 Drinkfles voor water 

 Mes/lepel/vork 

 Identiteitspapieren  

Alle andere materiaal wordt door ons voorzien 

 een aanvraag voor een staptocht indienen. 

Om alles goed te kunnen plannen, vragen wij van ten laatste 1 maand voor je eventuele 

staptocht contact op te nemen.  

 

BEN JE ER VOLLEDIG KLAAR VOOR ! 

Hoe neem je contact op met ons? 
                             serge 0491 112477 

 

Algemeen contactnummer: marianne 0475 277668 

Algemeen e-mailadres: equisense.vzw@gmail.com   

Via het contactformulier op de website: www.equisense.be  

 

 

 

 

mailto:info@equisense.be
http://www.equisense.be/
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VZW EQUISENSE 

        

Tussen mens, paard en natuur… Een fascinerende cocktail! 

 
Vzw Equisense heet iedereen van harte welkom in het wondermooie Heuvelland, om samen verrassende 

belevingen te ervaren. 

 
Marianne, haar bonte kudde pony’s en paarden en haar team gepassioneerde vrijwilligers begeleiden je in een 

therapeutische natuur op weg naar een persoonlijk evenwicht. 

 
Equisense is ontstaan uit de buik van Marianne Mervaille. Met haar grote rugzak aan levenservaringen en  

haar  grote kennishonger als autodidact, koppelt ze bewustzijn, gedragspatronen, psychologie, spiritualiteit aan 

de paarden en de natuur. Jongeren en volwassenen worden vanuit hun vraag meegenomen in boeiende 

settings en situaties. 

 

De missie van Equisense 
Het bevorderen van het algemeen welzijn van paard en mens in contact met de natuur. 

 

MULTIPROJECT “MOVE TO BALANCE” 
De mens is in staat om zichzelf te boetseren, te vormen, aan te passen, te profileren, te leren … 
om zo een persoonlijk evenwicht na te streven, in wederzijds respect met andere wezens en binnen een 
maatschappij in constante beweging 
 
Equisense vertaalt dit naar het actieve beleven in een sfeer van “ learning by doing” 
 
“Fascinerend om de houding van de mens te zien evolueren door het contact met paard en natuur! 
Heerlijk om de liefde van een kind te zien groeien voor een dier! 
Ontroerend te beleven hoe jongeren hun persoonlijke hindernissen nemen met de hulp van het paard! 
Leerrijk om de onderlinge beleving van een groep mensen uit te tekenen met behulp van een kudde!” 
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ONZE KUDDE  
 

 
 
Mens en paard leven al eeuwen samen. Paarden leven in kuddes en juist daarom is dit een belangrijk punt.   

De sociale structuur van onze maatschappij is vergelijkbaar met een kudde paarden.  Ze zijn exquis in het lezen 

van non-verbaal gedrag, ze halen je uit je veilige comfort zone, ze tonen je wie  je 'echt' bent. Ervaring is niet 

nodig, hoe minder hoe beter het werkt. Bang voor paarden is dan ook een metafoor voor een angst.  

Overwin die angst en je andere angsten verdwijnen geleidelijk.     
 

Onze kudde zijn mensen en dieren die betrokken zijn bij het multiproject “Move to Balance.”  
Het individu in de kudde beweegt in harmonie met zijn naasten en respecteert de ruimte van de ander.  
 

De kudde is de as van onze werking en spiegelt  het “zijn” en “doen” van allen die het beleven en doorgeven 

met een knipoog. 

   
vzw Equisense beschikt over een aantal paarden en pony’s in eigen beheer. De dieren leven in een vaste kudde 

en worden ingezet voor onze activiteiten. 
 

OPVANG VAN PAARDEN OF PONY’S 
 

De kudde vormt ook een opvangnet voor dieren die de tijdelijke hulp nodig hebben. 
Elke dag worden paarden en pony’s het slachtoffer van de menselijke wispelturigheid en komen zo in  

een niemandsland terecht.  vzw Equisense wil, voor vele van deze dieren, een tijdelijke kudde vormen op weg 

naar een “thuis”.  Een gastvrije plaats waar mens(en) en dier(en) in wederzijds respect een waarde(n)volle 

relatie hebben. De dieren worden geïntegreerd in de vaste kudde en krijgen de tijd om zichzelf te worden en  

te wennen aan andere mensen en dieren. In een latere fase kan het dier ofwel in een adoptiesysteem stappen, 

een nieuwe eigenaar wensen of instappen in de vaste kudde van vzw Equisense 
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ONZE ANDERE ACTIVITEITEN 
 

 Begeleiding,  therapie & coaching voor jongeren en volwassenen 

                                     
Een antwoord bieden op je persoonlijke hulpvraag door ervaringsgericht leren, ontdekken, groeien 
met en door de paarden. 
Mensen en paarden leven al eeuwen samen, een co-evolutie met een samenwerkingsverband 
waarbij beide soorten niet meer zonder elkaar kunnen. 
Een paard is een sociaal wezen, heeft een maatje of een groep nodig. Het zijn prooidieren en  
zijn constant op hun hoede. Net daarom zijn ze uitzonderlijk goed in het lezen van non-verbaal 
gedrag van andere wezens. 
Paarden tonen jou wat je "echt” voelt, ze helpen je om veerkrachtig in het leven te staan, om in 
balans te zijn met jezelf en anderen. 
Je hebt geen ervaring met paarden nodig. 
Hoe minder hoe beter het werkt! 
 

 

 Teambuilding  voor groepen 

 

                                                     
Equisense  organiseert voor jouw groep een halve of volledige dag interactieve activiteiten tussen 
mensen en paarden. 
Er wordt enkel aan grondwerk gedaan en niet gereden op de paarden. Ervaring met paarden 
 is helemaal niet nodig! Angst voor paarden is dus geen reden om niet deel te nemen, maar juist  
een uitdaging om die angst te overwinnen. 
Wij kunnen je teambuilding op maat van je groep uitwerken. 
Team coaching staat voor plezier, ontdekkingen in het team, verbazende inzichten en  
een unieke ervaring. 
Ook kunnen wij afspraken maken rond de catering. 
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 De Kans 
 

 Niemand is voor altijd verloren 

 
"Het is onmogelijk" zegt het verdriet 
"Het is riskant" zegt de ervaring 
"Het is zinloos" zegt het verstand 
"Geef het een kans" zegt het hart 
 
Als ik terugkijk 
zie ik pijn, fouten en verdriet 
Als ik in de spiegel kijk die jij mij biedt 
zie ik een kracht gemaakt uit mijn fouten 
om vooral trots te kunnen worden op mezelf 
 
Nu zit ik nog vast 
maar samen met jou, zoek ik naar "mijn ik" 
die positief kan leven in vrijheid met anderen. 
Een prachtige kans genaamd " morgen" 
 

Equisense biedt dagbesteding aan onder de vorm van vrijwilligerswerk voor (ex)gedetineerden.  
Zij die gemotiveerd zijn om in te stappen in het project worden door ons & de paarden gesterkt  
in hun zelfvertrouwen. Zo slaan zij een brug naar de wereld die buiten de gevangenis hen opwacht. 
 
 

  

 Zinvolle dagbesteding  

                                          
Een mens is niet altijd in staat, door specifieke omstandigheden, om mee te draaien in  
onze hectische maatschappij. Wij bieden, in contact met de natuur en de paarden,  
een zinvolle dagbesteding aan op maat van de betrokkene. 
Het gaat hier om vrijwilligerswerk waarbij ook de aandacht gaat naar het welzijn van de persoon zelf. 
Dit alles gebeurt in een sfeer van wederzijds respect. 
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 Aanbod van onze ponywereld 

 

 
 

 

 natuurwandelingen met de pony(s)  –  van 3 tot 12 jaar. Kinderen en hun begeleidende volwassenen 

krijgen een avontuurlijke ervaring in de wondermooie natuur van de Monteberg en Kemmelberg in 

Heuvelland 

 pony en natuur kamp – van 7 tot 12 jaar Onze pony kampen zijn een heerlijke mix van onze pony 

natuurwandelingen en onze (crea)activiteiten. Daarnaast bieden wij nog tal van  

toepasselijke activiteiten aan binnen het de leefwereld van pony en kind. 

  

 Evenementen  

Equisense organiseert ook jaarlijks: 

 De Warmste Wandeling in Heuvelland 

 Een namiddag voor alle betrokkenen bij Equisense 

 En …. Wie wat nog allemaal in de toekomst! 

 

      

 

 “ Bedankt voor je interesse in vzw Equisense en tot binnenkort  

ergens ten velde of ten lande en neem zeker eens een kijkje op: 

www.equisense.be  

https://www.facebook.com/equisense.be 

 

                               Marianne Mervaille 

 

http://www.equisense.be/
https://www.facebook.com/equisense.be

