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BIG NEWS T PAGADDERKE

Corona; een tijd voor reflectie
Zoals beloofd breng ik jullie even op de hoogte van de stand van zaken.
Er zal behoorlijk wat veranderen aan de dienstverleningen waarvoor je terecht kan bij
T Pagadderke. Er komen namelijk 2 nieuwe dienstverleningen met in de hoofdrol
uiteraard nog steeds onze alpaca's maar ook mijn grote liefde de paarden.
Tijdens de corona lockdowns en het stilvallen van vele sectoren, merkte ik bij veel
mensen in mijn omgeving een vorm van rust. Er was plots ruimte om stil te staan, weg
van de gekende ratrace... Mensen ontdekten nieuwe passies of net oude patronen die
eigenlijk niet meer gewenst waren.
Ook ikzelf heb tijdens de lockdown veel stilgestaan bij mijn vele dromen en welke
dromen ik al bereikt heb maar ook welke dromen ik nog zó graag wil bereiken…
Voor mijzelf is dit een heel mooi proces geweest om tot de ontdekking te komen wat ik
nu graag wil verwezenlijken en om hierin de eerste stappen al te zetten. Ik ben erg
gelukkig dat ik deze grote dromen waar kan maken en ’T Pagadderke zich zo verder
ontplooit en steeds meer een synoniem wordt voor een plaats waar de liefde voor dieren
centraal staat, op verschillende domeinen.

“ What is it you want to do with your one and precious life? “
Wat zijn nu die 2 grote dromen die ik erg graag wil gaan aanbieden? Lees zeker even
verder voor meer uitleg en de praktische toelichting. De volledige details volgen nog in
een latere fase.
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P

aardenfotografie

Het 'paardenvirus' zit al van kinds af aan in mij.
Voor wie dit misschien nog niet weet: Tijdens mijn studententijd was ik als
hobbyfotograaf al veel bezig met het fotograferen van paarden. Jammer genoeg is deze
passie door de hoge werkdruk wat opzij geschoven. Tijdens de communieperiode
probeerde ik de afgelopen jaren wel ruimte te maken voor de alpaca-communieshoots.
Tijdens corona voelde ik aan alles "dit mis ik zo hard!" Heel de wereld verdwijnt wanneer
ik mij focus op de persoon voor mij en zijn of haar paard. Ik zit dan volledig in mijn flow.
Héérlijk!
Ondertussen ben ik met de paardenfotografie achter de schermen ook volop aan de
slag.
1 van de nieuwe dienstverleningen van ’t Pagadderke zal dus de paardenfotografie zijn
waarbij de focus erg zal liggen op de connectie tussen paard en mens.
Ik kan uren blijven doorpraten over mijn liefde voor paarden en fotografie maar zoals
aangegeven in het begin is er nog een 2e droom die ik wil verwezenlijken.

A

lpacawelzijn

We steken altijd erg veel tijd en denkwerk in onze dienstverleningen en zijn altijd op zoek
naar vernieuwing. Mijn allereerste grote droom om de alpacatherapie als eerste in België
te introduceren, succesvol uit te oefenen en mijn kennis hierover te verspreiden is door
hard te werken alvast dik geslaagd. Het doorgeven van deze kennis aan mensen in de
hulpverlening gaf me ook erg veel voldoening zodat deze mooie therapievorm kon
blijven groeien. Er volgden ook heel wat artikels en interviews over T Pagadderke, wat
natuurlijk een mooie erkenning was. Na jaren vormingen te geven, zie ik dat er nu steeds
meer plaatsen ontstaan waarbij gekwalificeerde hulpverleners met alpaca's op een
diervriendelijke manier werken.
Omdat ik graag telkens een stapje verder ga, graag creatief bezig ben en wil blijven
vernieuwen, heb ik voor de alpacaworkshops een nieuw concept uitgedacht.
Zo voelde ik de laatste tijd steeds meer dat ik ervan droomde om nog meer mijn steentje
bij te dragen aan het welzijn van alpaca's. Zoals ik in vele interviews uitlegde "moeten
ook mijn alpaca’s in balans zijn als ze mensen willen helpen, het zijn tenslotte je
medetherapeuten".
Daar wil ik dus erg graag in verder gaan met de expertise die ik de afgelopen jaren heb
opgebouwd.
Onze 5 fluﬀy's blijven dus natuurlijk een belangrijke rol spelen maar de focus in onze
dienstverlening zal voornamelijk heel erg rond het aspect welzijn van de alpaca's liggen
en wie kunnen daar beter bij helpen dan onze alpaca’s zelf?😉 .
2

© Copyright 'T Pagadderke

Om dit te verwezenlijken zijn de verbeteringswerken aan de dierenverblijven cruciaal.
Deze dienstverlening kan je eerder als educatief beschouwen maar is toegankelijk voor
iedereen die werkt met alpaca’s, hobbymatig alpaca’s houdt of die ook veel belang
hecht aan het fysiek en mentaal welzijn van de dieren. Iedereen met een hart voor
dieren.
Momenteel ligt mijn focus dus even niet meer op puur de recreatieve workshops met de
alpaca's zoals wandelworkshops, alpaca experience enzovoorts. Mogelijks komt dit in
een latere fase weer erbij maar momenteel wil ik erg graag eerst verder met het volledig
uitbouwen van mijn 2 grote dromen.
Praktisch stap 1:

Praktisch stap 2:

Stap 1 bestaat uit de volledige uitbouw van de
paardenfotografie, deze dienstverlening wordt
eerst volledig op punt gezet. Denk hierbij aan
de opbouw van een gloednieuw portfolio, een
aangepaste website, fotografie bijeenkomsten
enz. tot alles in de puntjes klaar is.

Tussendoor blijven we werken aan de
vernieuwde leefomgeving van onze dieren,
gezien deze een cruciale rol speelt in de
workshops rond het welzijn van de dieren.

Daarna zal ik eerst een tijd enkel en alleen
bezig zijn met het uitoefenen van de
paardenfotografie.
De huidige facebookpagina van ’t Pagadderke
zal voor de duidelijkheid ook gewoon
alpaca gerelateerd blijven.
Voor de paardenfotografie komt er een 2e
facebookpagina bij. Voor ieder wat wils.

Aangezien we alles zelf doen, kruipt hier
enorm veel plan- en denkwerk in. De
leefomgeving van de dieren zal dan ook
ongeveer 3 keer zo groot worden.
Stap 2 bestaat uit het toevoegen van de
nieuwe workshops met als rode draad
dierenwelzijn. Deze dienst gaat pas van start
nadat we zijn gestart met de
paardenfotografie.

Dream it, wish it, DO IT
Ik kijk er zo erg naar uit om dit nieuwe avontuur steeds verder vorm te geven:
Bijdragen aan de verbetering van dierenwelzijn en daarnaast ook nog eens je grootste passie
kunnen uitoefenen. Wat wil een mens nog meer.
Ik geniet volop van elke stap die ik hierin aan het zetten ben, de feedback die ik ontvang van
mijn fotograaf idolen, het visueel steeds meer zien vormgeven wat ik wens voor elk dier.
Ik wil jullie alvast bedanken voor jullie begrip en geduld zodat ik mijn dromen kan waarmaken
en hierdoor ook weer een verschil kan maken voor de dieren.
Ik kan het iedereen aanraden om eens stil te staan bij je leven en eens te voelen wat je nu
triggert, waar je niet over kan stoppen met praten, waar je nu een energieboost van krijgt, waar
je eigenlijk stiekem altijd over droomde...
Zoals de eerste zin bovenaan zegt:
‘What is it you want to do with your one and precious life?’
Een stem geven aan dieren zodat de wereld voor hen nog een stukje mooier wordt én de
prachtige, unieke band vereeuwigen tussen mens en paard!
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Wanneer?
Zoals voorheen is mijn overtuiging nog steeds dat je pas een dienstverlening aanbiedt
wanneer deze volledig op punt staat. We gaan altijd voor kwaliteit en daarom wil ik
dan ook de tijd nemen die nodig is.
Om deze reden kiezen we er voor om onszelf even geen deadline op te leggen. We
blijven dus even hard verder werken aan de dierenverblijven en aan de uitbouw van
een prachtig paardenportfolio.
Vanaf een dienstverlening startklaar is zal de nieuwe website worden gepubliceerd
(ik vind de nieuwe stijl en look alvast erg mooi).

Communicatie/mailen/mededelingen?
Het is erg leuk om te zien dat we mailtjes en berichtjes blijven binnenkrijgen met
aanvragen.
Zoals je zonet hebt gelezen starten we nu met het verder uitwerken van 2 gloednieuwe
diensten, waarbij mogelijks op een later tijdstip de populaire recreatieve workshops er
ook terug bij komen.
(De voorbije tijd heb ik hiervoor ook een heel nieuw aanbod uitgewerkt waar er
mogelijks ook een aantal gloednieuwe workshops van kunnen bijkomen)
Het is voor ons nu echt nog niet mogelijk om al verdere vragen te beantwoorden over
de nieuwe of oude dienstverleningen.
Alles zal duidelijk worden gecommuniceerd vanaf het moment dat alles klaar is zodat
iedereen meteen de juiste info op hetzelfde moment ontvangt.
Onze mailbox en facebookchat,… staat dan ook op afwezig. Wanneer er iets nieuws
te melden is dan zal dit altijd hier via de facebookpagina verschijnen.
Is er nog geen nieuwe update dan zijn we gewoon nog volop bezig en dus gesloten
tot alles klaar is 👌 .
Mailtjes, facebook berichtjes enz. ontvangen momenteel dus gewoon een auto-reply.
(Dit kan soms ook in je spamfolder terecht komen)
Voor mij vallen alle puzzelstukjes in elkaar. Dit zijn mijn dromen en daar ga ik
voluit voor.

Fluﬀy alpacagroetjes!
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