
N I E U W S B R I E F  J A N U A R I

G E L U K K I G  2 0 2 2 !
vanwege Lewis, Billy, Nestor & Tine

We kunnen niet anders dan deze gloednieuwe nieuwsbrief beginnen met jullie het
allerbeste toe te wensen! Proost op een groots jaar vol kleine gelukjes 



ALPACA

WANDELING
Regen of niet, het weerhield ons niet om voor
het eerst samen in groep een grote wandeling
te gaan maken. Ik oefende het al op mezelf,
maar drie alpaca's leiden is geen eenvoudige
klus. Daarom nodigde ik een testpubliek uit en
vroeg hen mee op wandel. Na de nodige
obstakels (een grote modderplas, wie loopt op
kop, ...) was deze activiteit 100% geslaagd!

Beschikbaar vanaf april '22

WIL JIJ OOK EENS MEE OP WANDEL? 

VIERDAAGSE

AVONDCURSUS
Er wordt wel eens gezegd dat een dag stilstaan

hetzelfde is als een dag achteruitgaan. Ondanks
de korte bestaansperiode van Expeditie Alpaca,

heb ook ik dat al mogen ondervinden.
Voortdurend vernieuwen is dus de booschap!

En dat bracht mij bij Nele Dhont, loopbaan- en
kindercoach in groepspraktijk De Living te Essen.

Samen met haar werkte ik tijdens de
kerstvakantie een vierdaagse avondcursus uit

rond 'Opvoeden tot veerkrachtige kinderen'.
 

8, 22 februari, 8 en 22 maart - telkens van 19.30 - 21.00h

MEER INFO OF INSCHRIJVEN VOOR DEZE CURSUS?

N I E U W I G H E D E N

Expeditie Alpaca bestaat intussen 5 maanden. En wauw, wat is die tijd voorbijgevlogen! Ik moet
eerlijk toegeven dat ik wat overvallen ben door de combinatie van mijn job bij het CLB en het runnen
van een eigen zaak. Daarom besloot ik tijdens de kerstvakantie mezelf twee weken rust te gunnen in

beide jobs. Maar of dat goed gelukt is, lezen jullie zelf maar...

https://www.expeditiealpaca.be/services
https://www.expeditiealpaca.be/services
https://www.expeditiealpaca.be/services
https://www.delivingessen.be/inschrijving-lbc
https://www.delivingessen.be/inschrijving-lbc


VOOR MEER INFORMATIE:
WWW.EXPEDIT IEALPACA.BE OF (+32)499 29 46 32

F O T O  V A N  D E  M A A N D
De foto van deze maand gaat naar Nette Vermeulen. Zij bracht op 6 januari een bezoek aan
Expeditie Alpaca om haar kennis over 'therapie met dieren' uit te breiden. Zij werkt namelijk al
anderhalf jaar aan een eindwerk over dit onderwerp en was erg blij dat ze - naast de info over

therapie met paarden - ook iets neer kan schrijven over een andere diersoort!  

PS: Lewis loopt als enige aan het touw, terwijl Billy & Nestor vrij meewandelen. 
Dit komt omdat Lewis in vrijheid wel eens ondeugend durft zijn (lees de andere kant opgaan!)

'Wat zou succes zijn?' 
vroeg de jongen 

- 
'Liefhebben,' zei de mol.

Charlie Mackesy 

https://www.facebook.com/search/top?q=expeditie%20alpaca
https://www.instagram.com/expeditie_alpaca/

