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            Uniek in Vlaanderen ! 

 

 

 

 

Herboristerie Helianthus 

 

                      stelt u een unieke 8 daagse cursus voor: 

 

Fytotherapie (kruidengeneeskunde) voor dieren. 

 

Door : Monique Van Riel, oprichtster van MANAWE                                                               

(Man Animal nature world exploration), 

Monique is afgestudeerd Veterinair natuurgeneeskundig therapeut en Veterinair 

Natuurgeneeskundig Consultant bij Silverlinde, Nederland. Ze heeft de hele wereld 

afgereisd om via ontmoetingen met andere culturen en natuur, kruiden 

te bestuderen. De studie aan de Shenzhou Chinese universiteit in Amsterdam heeft 

haar kennis verdiept en inzicht gegeven over gezondheid. 

Ze is docent Aromatherapie en Fytotherapie aan de Silverlinde en geeft overal waar 

ze komt natuurgeneeskundig advies op maat voor mens en dier. 

In 2013 is Monique gestart om samen met de DLV en Louis Bolk Instituut een 

onderzoeksproject uit te voeren bij melkveehouders in Nederland met als doel het 

antibioticagebruik te minimaliseren met de inzet van kruiden, wat tot hele mooie 

resultaten heeft geleid. Voor Monique is dit project de inspiratie geweest om dit werk 

voort te zetten. 

Verder deelt ze haar kennis ook graag om de band tussen mens, dier en natuur te 

bevorderen en reguliere medicatie te minimaliseren en preventief of curatief aan een 

sterke gezondheid te werken. 

http://www.herboristje.be/
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Na 20 jaar ervaring is gebleken dat de mogelijkheden met kruiden de verwachtingen 

nog steeds overstijgen. Daarom is ze erg gemotiveerd haar bevindingen door te 

geven. 

 

In de kruidenworkshop voor dieren gaan we per diersoort kijken naar: 

-Welk kruidengebruik past van nature bij deze diersoort?  

-Hoe passen we dat praktisch toe? 

-Hoe houden we het eenvoudig, veilig en betaalbaar? 

-Maar vooral hoe werkt het nu echt optimaal? 

-Wat zijn hun krachtige bijdragen aan de dieren, mogelijkheden en grenzen? 

-Hoe kunnen we de dieren verzorgen met kruiden? 

-Hoe kunnen we dierziekten genezen? en preventief werken? 

Op een natuurgeneeskundige en holistische manier gaan we aan de slag met als doel 

dat de deelnemer zelfstandig met kruiden voor dieren kan werken. 

We gaan theorie bespreken en praktische dingen doen, kennis en kunde 

ontwikkelen, en waar mogelijk met dieren en planten als tastbaar voorbeeld. 

Veel individuele aandacht omdat de groep klein gehouden word. Geen vooropleiding 

nodig, alleen gezonde interesse in het onderwerp. 

 

Praktisch: 

Cursus gaat door bij Helianthus, Brembosstraat 40 te Vilvoorde, van 10u tot 16u. 

Inschrijven via mail naar brembos40@telenet.be en totaal bedrag overschrijven op 

rekeningnummer IBAN BE72 0011 1709 2416 met vermelding van: 

 “Fyto voor dieren + uw naam + uw e-mailadres” 

Kostprijs voor de 8 lesdagen € 640,- koffie, thee en soep inbegrepen. 

Snel inschrijven! het aantal plaatsen is beperkt en de datum van betaling bepaalt de 

volgorde van inschrijving. 

Minimum 10 deelnemers, maximum 15 deelnemers! 

Data: 

 

Zaterdag 14 april – Honden 

Zaterdag 28 april – Katten 

Zaterdag 26 mei – Paarden en Ezels 

Zaterdag 23 juni - Natuurgeneeskunde voeding alle rassen 

Donderdag 6 september – Schapen en Geiten 

Donderdag 20 september – Runderen 

Donderdag 11 oktober – Kippen en Vogels 

Donderdag 25 oktober – Konijnen en Cavia’s 
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