Help Vitoria naar de dolfijnen!

Bedankt dat u hier vanavond bent en hiermee een bijdrage levert aan de therapie van Vitoria!

Inhoudsopgave:
Wie is Vitoria?
Wat is dolfijntherapie?
Hoe is de therapie verlopen in 2017?
Overzicht van de sponsors van deze avond

Bladzijde 2
Bladzijde 2
Bladzijde 3
Bladzijde 4 en 5

Mei 2017: de eerste therapie van Vitoria.
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Wie is Vitoria?
Vitoria is 12 jaar oud en is geboren in Lissabon toen ze pas 28 weken oud was. Na
haar geboorte heeft zij een hersenbeschadiging opgelopen door zuurstoftekort en
daardoor heeft zij Celebrale Parese. Daarnaast heeft Vitoria slecht zicht, een trage
informatieverwerking en kan zij niet praten. Vitoria is dol op muziek, dieren, dansen, puzzelen en zwemmen. Door de dolfijntherapie hopen we dat Vitoria stappen
kan maken qua spraak/communicatie en zelfredzaamheid. “En wat zou Vitoria
graag met haar broertje Fred (8 jaar) kunnen communiceren”!

Wat is dolfijntherapie?
Curacao Dolphin Therapy & Research Center (CDTC) biedt een 2 weken durend
programma op maat waarin de interactie met dolfijnen een hoofdrol speelt.
Het programma is in handen van bevoegde en toegewijde therapeuten. Het complementeert en ondersteunt de traditionele therapie die patiënten thuis krijgen.
Indien de patiënt een kind is, worden diens ouders, broertjes en zusjes nauw betrokken bij de behandeling.
Wat er bereikt wordt: een positief verschil.
Er is een hoge mate van succes. De patiënten vertonen opvallende vooruitgang in:
• fijne en grove motorische vaardigheden
• spraak en taalbeheersing
• cognitieve ontwikkeling
• sociale en functionele vaardigheden
Dit kan concreet leiden tot fysieke ontwikkeling, betere communicatie, meer zelfvertrouwen en meer ontspanning. Een enorm verschil in het leven van patiënten
en hun gezinnen.
Hoe het werkt: de dolfijn als krachtige motivator
Dolfijnen spelen een centrale rol in het programma. Zo ondersteunen zij onder
meer instrumenteel leren, wat betekent dat de interactie met de dolfijn ook als een
beloning werkt. Voorbeeld: een therapeut vraagt een kind met motorische problemen om zijn arm omhoog te brengen. Zodra het hierin slaagt reageert de dolfijn, die het kind zo kan motiveren om de oefening nogmaals uit te voeren. Zo
krijgt het kind snel en makkelijk grip op een nieuwe situatie en kweekt het zelfvertrouwen.
Waarom dolfijnen: slimme en sociale dieren
Dolfijnen zijn intelligent en hebben een zeer sociaal karakter. Onderzoek wijst uit
dat interactie met dolfijnen de aandacht van een patiënt tot vier keer langer vast
kan houden. Dolfijnen hebben bovendien een uniek vermogen om een band met
mensen te scheppen en ze op hun gemak te stellen. De dolfijn accepteert mensen
met een handicap onvoorwaardelijk. Sommige patiënten komen tot het besef dat
de dolfijn, in al zijn indrukwekkende sierlijkheid, niet kan praten en lopen. “De
dolfijn is net als ik!” Dit maakt de dolfijn een herkenbaar therapiemaatje waar patienten harder voor willen werken.

Bron: https://syndroomvandelach.nl/dolfijntherapie/wat-is-dolfijnentherapie/
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De eerste dolfijntherapie van Vitoria
Na een lange periode van geld inzamelen en sparen
was het eindelijk zo ver: Vitoria kon haar eerste dolfijntherapie gaan meemaken! De therapie vond plaats van
15 t/m 25 mei 2017.
Intensieve therapie
De therapie is behoorlijk intensief. De ouders hebben
elke ochtend verschillende workshops: met psychologen, fysiotherapeuten, dolfijntrainers, ergotherapeuten
en logopedisten. Hiernaast wordt er natuurlijk ook veel
gezwommen met dolfijnen. Er staat iedere dag iets op
het programma. Alleen in het weekend vindt er geen
therapie plaats.

De eerste kennismaking met Babette
(logopediste) en Theresa (therapeute).

Er moet ook geoefend worden zonder
dolfijnen.

Oefenen met dolfijnen (4e dag van de therapie).

Vitoria geeft de dolfijn een kusje (6e dag van de therapie).

Speciale therapie: de zogenaamde
sensorische integratietherapie (SI).

Afscheid nemen van de dolfijn (10e dag van de therapie).

Ook massage maakt deel uit van de
therapie.
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De sponsors van deze avond zijn:
(in alfabetische volgorde)
Alexanderhoeve Katwijk
Hoornesplein 29
2221 BC KATWIJK
www.alexanderhoevekaas.nl
B& J Verhuur Party Services
Blokmakerstraat 9
2222 AD KATWIJK
www.bjverhuur.nl
Bakker van Maanen
De Maessloot 7
2231 PX RIJNSBURG
www.bakkervanmaanen.nl
Binnendijk & Van Rijsbergen
Ankerplaats 2
2224 TX KATWIJK
www.bevr.nl
DC Dance (Katwijk)
Van Houtenstraat 3
2221 BB KATWIJK
www.dc-dance.nl
Dirks Vishandel
Hoornesplein 125a
2221 BE KATWIJK
www.dirksvishandel.nl
Gijs de Vreugd Schoenmode
Hoornesplein 47- 49
2221 BC KATWIJK
www.gijsdevreugdschoenmode.nl

HAARZAAK

Haarzaak Katwijk
Rijnstraat 96
2223 EC KATWIJK
www.haarzaak-katwijk.nl
Haasnoot Schoenen
Princestraat 22-D
2225 GB KATWIJK
www.haasnootschoenen.nl
ICI PARIS XL
Noordzeepassage 31
2225 BS KATWIJK
www.iciparisxl.nl/
Juffers Fashion
Princestraat 29
2225 EZ KATWIJK
www.jufferslifestyle.nl
Krijgsman Dranken
Bosplein 13
2224 EM KATWIJK
www.krijgsmandranken.nl
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Kruidvat Katwijk
Hoornesplein 15-17
2221 BC KATWIJK
www.kruidvat.nl
Marina Rijnsburg
Kanaalpad NW 4
2231 NX RIJNSBURG
www.marinarijnsburg.nl
Neuteboom Voorhout
Herenstraat 65
2215 KG VOORHOUT
www.neuteboomverswereld.nl
Parlevliet & Van der Plas
Voorschoterweg 31
2235 SE VALKENBURG
www.pp-group.nl
Pluimgraaf Schoenen & Voetbal
Taatedam 4
2225 BN KATWIJK
www.pluimgraaffonline.nl
Rituals Katwijk
Voorstraat 29
2225 EK KATWIJK
www.rituals.com
TuineXtra Noordwijk
Van Berckelweg 51
2203 LA NOORDWIJK
www.tctuinextra.nl
Witte Prijzen slager
Hoornesplein 55
2221 BC KATWIJK
www.witteprijzenslager.nl

SNACKBAR VAN ‘T ZELFDE

Snackbar Van ‘t Zelfde
Hoornesplein 153 a
2221 BE KATWIJK
www.snackbarvtzelfde.nl

Namens Vitoria: Bedankt!
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