Nieuws september 2018

De pensioenpaarden
Zomer 2018! Het is er één om nooit te vergeten. Wat hebben we met z’n allen
flinke hoge temperaturen moeten doorstaan, zowel mens als dier. En dat gaat
helaas niet altijd goed…

Zo gebeurde het, dat Elliot op een ochtend in de wei stond en naar binnen
gehaald ging worden om zijn dagelijkse maaltijd slobber voorgeschoteld te
krijgen. Zoals elke dag ging Els op pad om broer en zus (Carmen) aan het
dijkje te halen. Alleen Elliot kwam niet naar het hek toe, maar hij bleef stokstijf
staan alsof hij aan de grond genageld stond. En toen plotseling, toen hij in
beweging kwam viel hij achterover en rolde van de dijk af. Dat was schrikken!
Gelukkig kwam hij wel weer zelfstandig overeind, maar hij kon amper meer
lopen (liep op 3 benen). Toch is hij bij de stal gekomen en daar bleek dat hij
een flink dikke knie kreeg.
De eerstvolgende dagen heeft hij hierdoor op stal gestaan (lekker koel) en werd
hij meerdere keren per dag met veel liefde en aandacht verzorgd en werd zijn
knie gekoeld met koud water. Dit hielp gelukkig goed en na een dikke week kon
hij weer ‘normaal’ lopen!
Maar wat zou er toch gebeurd zijn vroegen we ons af? De raderen gingen
draaien en terugdenkend aan de vooravond van zijn pensioen heeft hij eerder

een soort ‘aanval’ gehad waarbij hij is gevallen en daarbij dus ook zijn pees
voorgoed geblesseerd heeft. Dit voorval was eveneens op een zonnige en flink
warme dag… We denken dus, dat dit een relatie met elkaar heeft. Elliot lijkt niet
meer goed tegen de warmte en vooral niet tegen de felle zon te kunnen. En
aangezien we meneer niet kunnen voorzien van zonnebril en petje, houden we
hem en zijn zus vanaf nu lekker binnen bij zonnige dagen en warme
temperaturen en mogen ze ’s nachts de hort op.
Ooh ja, het dijkje laten we vanaf nu ook links liggen. Vanaf heden kun je broer
en zus in de eerste wei bewonderen, waar Elliot inmiddels zijn streken alweer
aardig hervat heeft door onder de stroomdraden door te kruipen. Onze ouwe
Houdini ;-)
En hoe het verder met onze pensionada’s gaat? Helemaal prima! Carmen zit
goed in haar vel en vind de nachtelijke uitstapjes met broerlief helemaal prima!
En onze Fellow is gewoon een heerlijke vieskont. Wist je dat zijn eczeemdeken
bijna dagelijks in de wasmachine moet, omdat meneer zichzelf zo heerlijk vies
kan maken?!

Kleding
In de vorige nieuwsbrief hebben we bekend gemaakt dat Stichting
Paardenwelzijn na gedane arbeid weer kleding gaat verkopen. Langzaam maar
zeker druppelen de eerste bestellingen binnen en zien we steeds meer kleding
op de manege verschijnen, heel erg leuk! Wil jij ook een kledingstuk wat je
helemaal zelf kunt samenstellen en hiermee ook nog onze stichting steunen?
Neem dan snel een kijkje op onze website voor alle mogelijkheden.
Wil je graag iets wat niet standaard in het assortiment zit of heb je een andere
vraag? Mail dan naar paardenwelzijnnieuws@outlook.com en wij gaan direct
kijken wat de mogelijkheden zijn.

Doelshop
Vergeten jullie niet je online bestellingen via Doelshop.nl te doen? Het is een
kleine moeite en geheel kosteloos. We zitten inmiddels op ruim €64 die we
gratis bij elkaar gespaard hebben met z'n allen. Hoe gaaf zou het zijn als we in
de volgende nieuwsbrief de €100 aan kunnen tikken!
Weet je niet wat Doelshop inhoudt? Neem dan zeker even een kijken op de
website.
Klik hier voor de website van Doelshop

Coaching
In juni heeft de stichting weer een aantal avonden 'paardencoaching'
georganiseerd. Het waren 2 mooie en inspirerende avonden waar alle
deelnemers veel van geleerd hebben. De coaching heeft het bedrag van
€250,00 opgebracht wat uiteraard geheel ten goede komt aan onze
pensioenpaardjes. Iedereen heel erg bedankt voor de deelname!

Buitenritten naar de Slikken van de Heen
Bij voldoende animo willen we ook dit jaar weer een aantal buitenritten
organiseren naar de Slikken van de Heen.

De volgende data zijn gepland, onder voorbehoud:
Zondag 14 oktober óf maandag 15 oktober
Zondag 22 oktober

Heb je voldoende aantoonbare rijervaring en lijkt het je leuk om een ochtendje
of middagje in het zadel door te brengen in de prachtige natuur? Geef je dan
snel op via stichtingpaardenwelzijn@hetnet.nl of geef het op de manege aan bij
Els. Laat direct ook weten welke datum of data je voorkeur heeft.
De kosten zijn €40,00 p.p. (dit is inclusief lunch/versnapering)

Deze nieuwsbrief wordt mede mogelijk gemaakt door:

