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Yoshi
01-04-1987 - 09-04-2018

Waar we de vorige nieuwsbrief nog
begonnen met vrolijke foto's van
onze 4 pensioenpaarden moeten we
deze keer beginnen met het
verdrietige nieuws dat we Yoshi
hebben moeten laten inslapen.
Al vanaf begin 2018 was Yoshi aan
het kwakkelen met haar gezondheid.
Na een laastste zondag lekker buiten
in de zon te hebben gestaan is
maandag 9 april besloten haar in te
laten slapen.
Yoshi heeft de mooie leeftijd van 31
jaar bereikt.
Benieuwd naar het hele verhaal van
Yoshi en de andere
pensioenpaarden? Klik hier.

Kleding
Gelukkig hebben we ook leuk nieuws! Na het succes van voorgaande jaren
hebben wij onze kledinglijn in een nieuw jasje gestoken. De meest populaire
artikelen komen terug en kunnen worden voorzien van een trendy bedrukking,
je eigen naam, of de naam van je favoriete paard. De kleur van het kledingstuk,
de kleur van de bedrukking én de plaats van de bedrukking kun je zelf kiezen,
zo kun je dus jouw unieke ontwerp maken. De artikelen zijn te bestellen in
dames- en kindermaten.

Bestellen kan via deze bestellijst. Deze kun je vervolgens mailen naar
paardenwelzijnnieuws@outlook.com of upload deze op onze site. Onderstaand
een klein aantal van de vele bedrukkingen die mogelijk zijn. Voor alle kleuren,
maten en overige info kun je ook een kijken nemen op onze website.

Rabobank Clubkas Campagne
Ook dit jaar heeft de stichting weer
mee gedaan aan de Rabobank
Clubkas Campagne. Jullie hebben
veel op ons gestemd en daar willen
we jullie bij deze heel erg voor
bedanken! Dankzij alle stemmen
hebben we het mooie bedrag van
€208,74 ontvangen van de
Rabobank.

Doelshop
Vergeten jullie niet je online bestellingen via Doelshop.nl te doen? We gaan
inmiddels richting de €40 die we met z'n allen gratis bij elkaar gespaard
hebben!
Weet je niet wat Doelshop inhoudt? Neem dan zeker even een kijken op de
website.
Klik hier voor de website van Doelshop

Workshops
In mei heeft de stichting weer een aantal workshops georganiseerd. De
kinderen konden kiezen voor toiletteren of longeren. Het waren een aantal
zonovergoten middagen waar zowel de kinderen als de paarden hun beste
beentje voor hebben gezet. De totale opbrengst bedraagt €310,00 en komt
uiteraard geheel ten goede aan de pensioenpaarden. Heel erg bedankt voor
jullie inzet en enthousiaste deelname!
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