Nieuwsbrief 01-2020
Nieuws van onze pensionada's
Het is enige tijd geleden dat u van ons een nieuwsbrief ontvangen heeft. Onze
excuses hiervoor.
Met de pensioenpaardjes gaat het gelukkig prima! Promise is al helemaal
ingeburgerd in de stichting en gedijt goed.

Ook Elliot maakt het prima. Hij heeft onlangs een lekkere toevoeging gekregen
aan zijn dagelijks rantsoen, namelijk een schepje maisvlokken. Op deze manier
hopen we er wat kilootjes bij hem aan te krijgen. Ps: wist u trouwens dat het
voorjaar in de lucht zit? Elliot verliest namelijk al zijn dikke witte wintervacht. Wij
kunnen in ieder geval niet wachten op die mooie, lange en zonnige dagen op de
wei!

Fellow heeft ons eind van het jaar wel even laten schrikken. Na zijn wekelijkse
ritje op woensdagmiddag werd hij ineens niet lekker. Hij wilde niet eten en ging
elke keer liggen in zijn stal. Het was niet duidelijk wat het was. Gelukkig kwam hij
wel weer in de benen en ging hij ook weer eten. Nadat hij een rustperiode
gekregen heeft (dus zijn wekelijkse ritje werd geannuleerd) is hij gelukkig toch
weer opgeknapt. Hij heeft zijn oude streken weer helemaal terug. Soms zo erg,
dat hij stiekem een klein beetje straf verdiend ;-) - Dit is overigens ook voor zijn
eigen bestwil; meneertje wil nog wel eens flinke trappen uitdelen aan zijn
denkbeeldige stalgenootjes en dat gaat gepaard met een hoop lawaai!

Buitenritten Heense Slikken
Op zondag 19 oktober 2019 was het zover. Er was weer voldoende animo voor
een heerlijke buitenrit naar de Slikken van de Heen. Alhoewel de zon ons die
dag in de steek liet en er een schaduw lag over deze dag wegens
privéomstandigheden van de manege-eigenaren hebben de deelnemers toch
genoten van enkele uurtjes in het zadel voor het goede doel. De opbrengst van
de buitenritten bedroeg € 200,-.

Plannen 2020
Het bestuur heeft onlangs weer haar eerste vergadering gehad en voorzichtig al
wat plannen gemaakt voor het jaar 2020.
Zo wordt bekeken of we een shetlanderbehendigheidsrace kunnen organiseren
rond de zomer. Eventueel komt er nog een ponykamp. Bij voldoende animo
worden er ook weer buitenritten georganiseerd.
Heeft u nog een leuk idee om geld in te zamelen voor onze pensioenpaardjes?
Stuur dan een e-mail naar paardenwelzijnnieuws@outlook.com.

Doelshop
De huidige spaarstand op Doelshop.nl bedraagt momenteel € 226,28,-!
Vergeet je niet om bij elke online aankoop te checken of jouw shop is
aangesloten bij deze actie?
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