
www.mind-up.nl

mei  maand van de dieren
In mei staan we in het leefstijlproject ‘Zo fit als je kunt’ stil bij de invloed van dieren op onze gezondheid. MindUp is 
terughoudend ten aanzien van het houden van huisdieren op de Beschermde Woonvormen, omdat een verblijf bij MindUp 
altijd tijdelijk is. Daarom kijken we vooral hoe je op een andere manier met dieren in aanraking kunt komen. We ontdekken 
welke positieve invloeden dieren op ons hebben. Zo gaan we bijvoorbeeld de natuur in en bezoeken we met elkaar AquaZoo 
in Leeuwarden en de zeehonden in Pieterburen.

TIP 1: MELD JE AAN ALS VRIJWILLIGER BIJ EEN DIERENASIEL OF KINDERBOERDERIJ
Dieren hebben voor veel mensen een positieve invloed op de gezondheid. Zo wapenen ze je 
bijvoorbeeld tegen stress, stimuleren ze je om in beweging te komen en zorgen ze ervoor dat je 
minder eenzaam bent. Door je als vrijwilliger aan te melden, help je de dieren en ervaar je zelf de 
gezondheidsvoordelen die dieren op mensen kunnen hebben.

TIP 2: GA DE NATUUR IN EN ERVAAR DE DIERENWERELD
In de natuur zijn er dieren die een positieve invloed kunnen hebben op je humeur en stemming. 
Luisteren naar vogels of het kijken naar eenden terwijl je ze brood voert in het park kan 
bijvoorbeeld erg rustgevend zijn en je gelukkig maken. Mindfulness in de natuur zorgt ervoor dat 
je bloeddruk daalt en dat je ontspant.

TIP 3: LAAT EENS EEN HOND VAN EEN ANDER UIT
Een hond stimuleert je om in beweging te komen. Bewegen is goed voor je conditie en je geniet 
nog van de buitenlucht ook. Dat maakt je fitter en opgewekter. Tijdens het uitlaten van de hond 
heb je al snel aanspraak, want honden stimuleren indirect ook het contact met andere mensen. 
Mocht je behoefte hebben aan gezelschap en aanspraak dan kan het uitlaten van een hond je 
daar bij helpen.

TIP 4: ONDERNEEM MET VRIENDEN EENS EEN UITJE ‘KOE KNUFFELEN’
‘Koe knuffelen’ is een zeer geschikte activiteit om met anderen te ondernemen. Het brengt 
mens en dier dichter bij elkaar. De hartfrequentie van een koe is lager dan die van ons. Door de 
regelmatige ademhaling van een koe word je heerlijk heen en weer gewiegd. Al met al ervaar je 
dan een heerlijk, ontspannen gevoel. Er zijn verschillende boerderijen waar je deze activiteit kunt 
ondernemen.

TIP 5: KIJK NAAR DIEREN IN DOCUMENTAIRES OP TV OF VIA WEBCAMS OP INTERNET
Op internet vind je veel video materiaal van verschillende dieren. Zoek bijvoorbeeld via YouTube 
naar je favoriete dier en geniet van de beelden die voorbij komen. Ook zijn er vele live webcams 
te vinden van bijvoorbeeld dierentuinen. Kijken naar dieren zorgt voor ontspanning, plezier en 
het maakt je bewust van de pracht van de natuur.
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