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Anniek, Utrecht 
Deze week ontdekte ik stilte. Stilte in mezelf, stilte als vorm van communicatie met de 
omgeving, met Roll 'mijn' paard, met de anderen en de kudde. Het is zo'n enorme rijkdom dat 
te mogen ervaren. Het wonderschone landschap, de hartelijke aardse mensen, de geweldige 
kudde (paarden en mensen samen), de gevoelvolle en kundige leiding van Judith, de ontmoeting 
met mijn en ons lichaam in de Body Awareness, het overheerlijke eten... het was een en al 
genieten. Het maakte deze week onvergetelijk. (2017) 

Susanne, Maartensdijk 
Het ging bij mij hoofdzakelijk om verbazing. Het verbaasde me hoe mooi Griekenland is. Hoe 
krachtig een kudde paarden kan zijn. Hoe snel verbinding gelegd kan worden binnen een groep 
mensen. Het verbaasde me hoe wij gedurende de trektocht samensmolten met de paarden en 
de natuur. Daarnaast heb ik enorm genoten en heb ik me veilig gevoeld. Ook werd ik gezien en 
verzorgd door paard en mens. Tot slot bewondering. Voor de draagkracht van de paarden, de 
zachte en toch krachtige leiding van Judith, de inzet en overgave van de groepsleden en hoe 
vreselijk mooi de natuur kan zijn. Het is niet zomaar een reis geweest; het is een ervaring voor 
het leven. (2017) 
 

Marjolijn, Portugal 
Warme, liefdevolle begeleiding van 'leid merrie' Judith. Ik heb me onderdeel geweten van de 
kudde; paarden en mensen. Wat een prachtige natuur,  geweldige sfeer en openende 
omstandigheden. Dicht bij mezelf, steeds in verbinding met het geheel. Dankbaar voor deze 
ervaring! (2017) 
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Caroline, Amsterdam 
Een prachtige trektocht met hele fijne en betrouwbare paarden over het schitterende Pilion 
waarbij veel ruimte is voor het contact met je paard en voor je persoonlijke ontwikkelingsweg 
met paarden. (2015) 

 

Dorien, Nijmegen 
Onbeschrijflijke momenten. Heel intens. Enorm genoten. En vol energie en waardevolle 
inzichten naar huis. Echt een geweldige week, fantastisch. Dank je wel!! Wonderful. (2015) 

Wendy, Utrecht 
Een week vol diepgang, confrontatie met jezelf, verrukking, en contact met dieren zoals ik nog 
nooit eerder heb gevoeld. De week brengt je van je stuk, vervolgens in je kracht en ten slotte 
diep onderdeel van deze planeet. 
Judith heeft alles in huis wat nodig is; helderheid, oneindige steun in je proces en een 
ongelooflijk veel omvattend begrip van paarden. (2015) 

 

Mirjam, Utrecht 
Ik heb intens genoten van de paardentrektocht in Griekenland. Fantastische organisatie, fijne 
en open sfeer, idyllische omgeving en bijzondere paarden en mensen. Ik heb veel nieuwe dingen 
ervaren en meegemaakt, voor mij zal vanaf deze vakantie het contact met paarden 
anders/subtieler zijn. Judith dank daarvoor! 

 

Britt, Betuwe 
Dankbaar voel ik mij voor mijn ontmoeting met Judith een paar maanden geleden. Al een tijdje 
voelde ik een groot verlangen om mij weer te verbinden met het wezen van het paard. Deze 
reis is voor mij een prachtige start geweest in dit proces. Zo bijzonder om te zien hoe mens en 
paard elkaar kunnen vinden en wat we allemaal van elkaar kunnen leren.  
Naast het samenzijn met paarden, hebben mijn zintuigen en ik volop genoten van de prachtige 
uitzichten, kruidige aroma's, rijke smaken van het Griekse eten (in overvloed:)), fijne mantra's 
aan de rivier, Body Awareness op de mooiste plek ooit en magische verbinding met de groep. 
Deze reis voelde echt als een groot cadeau aan mezelf die ik voor de rest van mijn leven mee 
zal dragen. (2017) 
 


