D‘ATE wärend der Pandemiezäit 2020/2021
Heimat wëlle mir Iech e kuerze Rapport iwwer d’Aktivitéite vun der ATE am Pandemie-Joer 2020 an dono
maachen.
Lockdown
-

-

An der Zäit vum Lockdown, hu mir eis Therapie misse
komplett astellen, dëst vum 13.03.20 bis den 22.05.20. Et
war eng schwéier Zäit, voller Ongewëssheet, an där mir eis
vill Froen iwwer d’Zukunft vun der ATE gestallt hunn.
Mir hunn eis wärend deene Wochen a Méint vill ëm eis
Therapiepäerd gekëmmert, fir si fit ze halen, a fir eis
Nowuesspäerd op hir zukünfteg Aufgabe vir ze bereeden.
Mir hunn ënnert eis vill Gespréicher geféiert zur
Organisatioun vun den Therapie, wann et erëm lass geet.

Therapien am Juni - August
Wéi d’Schoulen erëm opgaange sinn, hunn och mir erëm ugefaangen ze schaffen, dëst mat den néidege
Virsiichtsmoossnamen:
- D’Upassung un d’Corona-Virsiichtsmoossname bedéngt, dass mir am Allgemenge manner
Patienten an der Therapie hunn. Ausserdeem fale reegelméisseg Therapieséancen aus wéngst
Krankheet oder Quarantän bei eise Patienten, awer och bei eisen Therapeuten.
- An der Summervakanz hu mir eng Rei scho geplangten Aktivitéiten, wéi z. B. eng VakanzenAktivitéit fir Jugendlecher, missen ofsoen, well se eis ze vill riskéiert geschéngt hunn.
- Aus eise Gruppen- sinn Eenzeltherapie ginn.
Neit Schouljoer 2020/2021
Och am neie Schouljoer funktionéiere mir weider am Corona-Krise-Modus:
Nach ëmmer kënnen net all eis Patienten a Kanner
erëm komme well verschiddener vun hinne RisikoPersoune sinn.
An der Hippotherapie, souwéi och an deenen
aneren Therapien, passen op fir all
d‘Hygiènemossnamen ëmzesetzen.
Eis Gruppen am heelpedagogesche Beräich hu mir
ugepasst an anescht opgedeelt fir déi maximal
erlaabte Gréisst an all aner Virsiichtsmoossnamen
ze respektéieren.
Ëmmer nach falen duerch Quarantaine vill
Therapien aus, a mir wëllen a kënnen des Seancen
och net verrechnen.

Wéi geet et weider?
Mir kucke weiderhin optimistesch an d’Zukunft a gleewe fest drun, dass mir am Laf vun 2021 erëm zu
eisem Therapiebetrib vu virun der Kris zeréck fanne kënnen. Dofir brauche mir awer méi Ënnerstëtzung
wéi soss:
- No engem éischten Appell am Mee 2020 un eis Memberen a Kontakte fir eis finanziell ze
ënnerstëtzen, hu mir am Dezember 2020 en zweeten Opruff gemaach. Eis ass et wichteg, eis
Patienten an dëser Zäit net falen ze loossen, a weiderhin optimal ze betreien. Fir vill vun hinnen
ass hir wéchentlech
Reittherapieséance e Liichtbléck an dëser schwiereger Zäit, a vun deem sollen se och weider
profitéiere kënnen.
- Mir wäerten dofir dono striewe fir och an den nächste Méint eis Therapien esou gutt wéi
méiglech ze halen. Mat engem zweeten Appell fir eis ze ënnerstëtze versiche mir déi finanziell
Mëttelen zesummen ze kréien, déi mir brauche fir weder um Niveau vun eise Mataarbechter nach
vun eisen Therapiepäerd mussen ofzebauen. Mir hunn dofir Iddie gesicht a fonnt fir eisen
Donateuren eppes kënne fir hir Suen unzebidden. Niewent de Parrainage vun eisen
Therapiepäerd proposéiere mir dofir elo nach zousätzlech e Pony-Sponsoring. Doriwwer eraus
wëlle mir och en neien Ulaf huele fir eis reschtlech wonnerschéi Serigraphië „Amour Tendresse
Engagement“, déi de bekannte Lëtzebuerger Artist Norbert Hastert fir eis gemaach hat, ze
verkafen.
- Mir hunn awer och vill nei Iddie fir d’Zukunft am Beräich vun eiser therapeutescher Aarbecht, a
mir wäerten un enger Weiderentwécklung vun eisen Aktivitéite schaffen, fir eise Patienten a
Kanner no der Corona-Period nach méi Hëllef a Spaass ubidden ze kënnen.

Monnerech, den 04.12.2020

