Nieuws maart 2018

Hoe gaat het met onze
pensioenpaarden?
Zoals jullie op de foto wel kunnen
zien gaat het goed met de
pensioenpaarden. Eigenlijk hadden
we een 'making off' filmpje moeten
maken want we hadden zo'n 20
foto's maar op bijna alle foto's
stonden maar 3 in plaats van 4
paarden; Elliot vond eten duidelijk
een stuk interessanter dan een
aantal bestuursleden die stonden te
roepen, springen en met brokjes
stonden te rammelen om alle
hoofden uit de stal te krijgen :-)
Fellow daarentegen vond al die
aandacht wel leuk en poseerde er
lekker op los!

Coaching
Het is alweer zo'n 4 jaar geleden dat we een aantal coaching avonden hebben
georganiseerd voor klanten van 'manege Vosmaer'. Omdat dit een groot
succes was willen we dit jaar weer een aantal avonden organiseren waarbij
iedereen welkom is. Je hoeft dus niet te kunnen paardrijden of überhaupt iets

over paarden te weten om hieraan mee te doen.
Paarden communiceren non-verbaal, oftewel met hun houding, gedrag en
uitstraling. Zoals ze op andere paarden reageren, reageren ze ook op mensen.
Door ons denken zijn wij in staat om ons gevoel te onderdrukken en weg te
stoppen. Maar als je je gevoel onderdrukt, wil dit nog niet zeggen dat het weg
is. Het paard merkt onmiddellijk dat er een belemmering zit en reageert hier op.
Durf jij de uitdaging aan?
De volgende data zijn gepland (onder voorbehoud van voldoende
aanmeldingen)
Maandagavond 28 mei van 19.00—21.30 uur
Maandagavond 4 juni van 19.00—21.30 uur
Maandagavond 11 juni van 19.00—21.30 uur
Locatie: Manege Vosmaer, Zeedijk 3a te Oud-Vossemeer
Kosten: € 25,- p.p. (inclusief consumptie)
De opbrengst komt geheel ten goede aan St. Paardenwelzijn na Gedane
Arbeid
Opgeven kan vóór 21 mei a.s. via paardenwelzijn@hetnet.nl

Workshops
In de mei vakantie zullen op 'manege
Vosmaer' weer de jaarlijkse
workshops plaatsvinden. Wil jij leren
borstelen, manen trekken, staart
pluizen en nog veel meer? Geef je
dan op voor de cursus toiletteren.
Deze zullen worden gehouden op
dinsdag 1 mei en donderdag 3 mei.
Op zaterdag 5 mei is er nog een
extra workshop voor iedereen die wil
leren longeren.
De kosten zijn €20,00 per persoon.
Opgeven kan bij Els of via e-mail:
paardenwelzijn@hetnet.nl

Reminder - Doelshop
Vorige maand zijn we begonnen met Doelshop. Voor degenen die het gemist
hebben: Doelshop is een online platform waar mee je gratis kunt doneren. Het
enige wat je hoeft te doen is via paardenwelzijn.doelshop.nl naar bijv. Bol.com,
Wehkamp.nl of Hema.nl te gaan, de webwinkel waar je besteld doneert een
percentage van het bedrag wat je besteed aan de stichting, het kost jou dus
niets!
Er zijn al een aantal bestellingen/donaties gedaan via onze doelshop site maar
wij denken dat dat er nog veel meer kunnen zijn. Deel het dus zeker met je
vrienden, familie en kennissen en hopelijk kunnen we op deze manier
gezamenlijk sparen voor onze pensioenpaarden.
Ps: je kunt op de site van Doelshop zien hoeveel er gespaard is, neem dus
zeker even een kijkje!
Klik hier voor de website van Doelshop

Even voorstellen...
Mijn naam is Anke Reijngoudt en sinds het terugtreden van Carolien ben ik
actief binnen de Stichting geworden.
In mijn jonge jaren heb ik paardrijles gehad op manege Molenzicht in Bergen
op Zoom. Ik heb daar heel goede herinneringen aan en vond het daarom erg
leuk dat onze dochter Joyce ook wilde leren paardrijden. Omdat wij destijds
nog in Sint Philipsland woonden, was de keuze voor manege Vosmaer gauw

gemaakt. Daar heb ik het bestaan van de Stichting leren kennen en de filosofie
van de Stichting ondersteun ik van harte.

Onze veestapel is inmiddels teruggebracht naar één hond, maar ik ben door de
jaren heen eigenaar geweest van konijnen, honden en hamsters. Ik ga met
dieren een verbintenis voor de duur van hun leven aan. Natuurlijk zie ik ook
dat manegepaarden een economische waarde hebben. Er moet tenslotte geld
in het laatje komen. Maar wanneer paarden aan het einde van hun carrière zijn
gekomen, vind ik het fijn dat ze op een vertrouwde plek van hun oude dag
kunnen genieten. Gelukkig zijn er mensen te vinden die dat helpen mogelijk
maken. Het onderhouden van (oude) paarden is een kostbare aangelegenheid
en vraagt de nodige aandacht. Er zijn heel wat mensen die donateur van de
Stichting zijn en ik hoop ook dat ze dat blijven. Ik zal samen met de andere
bestuursleden mijn best doen om activiteiten te organiseren die extra geld
opleveren voor de Stichting. Zo kunnen we ons samen inzetten voor de
paarden die jarenlang voor heel veel rijplezier hebben gezorgd.

Hartelijke groet, Anke

Deze nieuwsbrief wordt mede mogelijk gemaakt door:

