Nieuwsbrief 2-2020
Nieuws van onze pensionada's
Beste lezer/sponsor,

Het is, mede door de Corona crisis waarin we ons nog volop bevinden, weer even geleden
dat je van ons een nieuwsbrief gehad hebt. We hadden je graag verteld dat dit kwam doordat
er weinig nieuws te melden was. Helaas is dit alles behalve waar...
Mochten we je in onze laatste nieuwsbrief van 2019 nog met trots voorstellen aan onze
nieuwe pensionada Promise, moeten we je in deze nieuwsbrief laten weten dat we afgelopen
juli afscheid van haar hebben moeten nemen. Helaas kreeg Promise in de nacht van 7 juli
2020 koliek. Nadat de dierenarts geweest was, leek het aanvankelijk gedurende de dag iets
beter te gaan. Helaas is ze in de nacht van 8 juli toch nog geheel onverwachts op 23-jarige
leeftijd overleden.
Wil je het hele levensverhaal van Promise nog eens lezen, klik dan hier en scroll door naar
Promise.

Eerder die week hebben we ook afscheid moeten nemen van ons trouwe manegepaard
Kandinsky. Hij was een grote vriend van Promise. Je begrijpt dat dit een zeer emotionele en
heftige week geweest is. Toch mogen we met een lach en een traan terugkijken op alle
mooie en fijne momenten die deze beide kanjers ons hebben gegeven. Graag delen we dan
ook onderstaande foto met je.

Met Elliot en Fellow gaat het naar omstandigheden gelukkig nog steeds goed, al merken we
zeker dat de jaren ook bij deze pony's gaan tellen. Extra reden dus, om ze lekker te
verwennen met een knuffel!

Even voorstellen
Graag stellen we je hierbij voor aan onze nieuwe pensionada Silhouet. Ondanks dat velen
van jullie weten dat Silhouetje nog niet heel oud is, is onlangs toch besloten om ook haar een
plekje te geven in de Stichting. Maar hoe luidt het levensverhaal van Silhouet eigenlijk?

Silhouet is geboren op 15 augustus 2002. Ze is per toeval in 2008 op de manege terecht
gekomen toen manege eigenaar Wilna van Engelen op zoek was naar een 2e Johnny, een
pony die je overal voor kon gebruiken, ook voor mensen met een beperking. De pony die
Wilna op het oog had, is het niet geworden. De geluksvogel die wel mee mocht was Silhouet,
een schattige kleine pony die destijds 6 jaar was en met haar blik het hart van Wilna in een
oogopslag gestolen had.
In 2019 is ze helaas kreupel geworden en het manegewerk gaat niet meer lukken. Omdat ze
verder nog kerngezond is, heeft de Stichting besloten dat ze in augustus 2020 mocht worden
opgenomen. We zijn blij ook haar goede oude dag te mogen bieden.
Ben je benieuwd naar het hele levensverhaal van deze nieuwe pensionada? Neem dan snel
een kijkje op onze website of klik hier gelijk door naar pensioenpaarden.

voor jullie steun!
Na de gedwongen sluiting eerder dit jaar in verband met Corona, is de manege inmiddels
alweer een paar maanden open en draaiende. De manege is blij dat ze iedereen weer
mogen ontvangen, zij het nog steeds met de nodige maatregelen die in acht genomen
dienen te worden.
Door de gemiste uurtjes in het zadel en natuurlijk de vakantieperiode die voor velen toch een
anders gelopen is dan gepland, was er veel animo om ook tijdens de zomervakantie door te
blijven lessen. Wilna en Els waren hier erg blij mee!
Wilna en Els en het bestuur van de Stichting willen je hierbij nogmaals hartelijk danken voor
het medeleven en de (financiële) steun die we het afgelopen half jaar hebben mogen
ontvangen. Mede hierdoor kunnen we ook de Stichting nog steeds draaiende houden en dus
ook goede zorg blijven bieden aan onze uitgewerkte manegepaarden.

Buitenritten Heense Slikken
Ondanks dat we dit rare jaar geen activiteiten hebben kunnen organiseren, willen we bij
voldoende animo en goede weersomstandigheden toch weer een buitenrit naar de Heense
Slikken organiseren. Deze ritten staan gepland op zondag 18 oktober en zondag 25 oktober.
Wil je meedoen? Geef je dan snel op bij Els van der Meijden.

Verdere plannen 2020

Amaryllis-actie
Na het grote succes van de bloembollenactie vorig jaar, heeft de Stichting besloten om dit
jaar een soortgelijke actie op touw te zetten, maar nu met Amaryllisbollen. Naar verwachting
zullen we de verkoop in november gaan starten, zodat u met de Kerst deze prachtige bloem
in huis heeft. Wist u trouwens dat deze bloem symbool staat voor trots, betoverende
schoonheid, vriendschap en genegenheid? Een ideale bloem dus om cadeau te doen aan
bijv. een goede vriend of vriendin.

Meer informatie over de bestelprocedure en de prijzen volgt later.

Shetlanderbehendigheidsrace
Omdat het wegens de Corona crisis niet mogelijk is om evenementen te organiseren, heeft
de Stichting besloten om de Shetlanderbehandigheidsrace tot nader order uit te stellen.
Laten we met z'n allen hopen dat we in 2021 meer mogelijkheden hiertoe hebben.
Mocht je nog andere suggesties voor leuke acties hebben? Laat het ons weten via
stichtingpaardenwelzijn@hetnet.nl

Doelshop
De huidige spaarstand op Doelshop.nl bedraagt momenteel € 238,23!

Vergeet je niet om bij elke online aankoop te checken of jouw shop is aangesloten bij deze
actie?
Hieronder een kleine greep uit de aangesloten online shops.
Bol.com
Hema
Albert Heijn
Lidl
ZooPlus
Welkoop
Greetz
Happy Socks
Voor een overzicht van alle aangesloten shops, klikt u hier.

Deze nieuwsbrief wordt mede mogelijk gemaakt door:

