Nieuwsbrief 1-2021

Nieuws van onze pensionada's
Beste lezer/sponsor,
De eerste nieuwsbrief in het jaar 2021... En alweer moeten we deze starten met een
droevig bericht. Velen van jullie zullen het inmiddels al vernomen hebben, maar op 1
februari jl. hebben we Elliot in laten slapen. Hoewel hij zich in zijn koppie af en toe nog
een jonge Arabier waande, begon zijn lijf het op te geven. Hij ging steeds vaker liggen
en kon daarna eigenlijk amper meer zelfstandig overeind komen. Mede door het feit dat
het ook met zijn beste vriendin en manegepony Weldy niet meer ging (Weldy had al
een tijdje te maken met hoefkanker aan 2 hoeven) is het besluit genomen om beide
pony's gelijktijdig in te laten slapen.
Elliot heeft in totaal 9 jaar in de Stichting van zijn welverdiende pensioen mogen
genieten. Hij zou in mei 35 jaar geworden zijn. Wil je het hele levensverhaal van Elliot
nogmaals nalezen, klik dan hier en scroll door naar Elliot.
We zullen zowel Elliot als Weldy erg gaan missen! Toch mogen we met een lach en
een traan terugkijken op alle mooie en fijne momenten die deze beide kanjers ons
hebben gegeven.

Met Silhouet en Fellow gaat het gelukkig goed. Ook hebben we besloten om een nieuwe
pony toe te laten treden in de Stichting. Het gaat hier om Beauty. In een volgende
nieuwsbrief zullen wij haar verder voorstellen.

Rabobank Clubkas Campagne

In 2020 heeft de Stichting weer meegedaan aan de Rabobank Clubkascampagne. Leden
van de Rabobank konden gedurende een bepaalde periode een stem uitbrengen op een
club naar keuze. Het stemmen heeft geresulteerd in een mooi bedrag van € 183,36.
Mocht je ook op ons gestemd hebben, willen wij je hierbij hartelijk danken hiervoor!

Amaryllis-actie
Afgelopen najaar heeft de Stichting een Amaryllis-actie gehouden. Wie weet heb je
hem nog bloeiend in het raam staan? Het was in ieder geval een daverend succes! In
totaal zijn er maar liefst 1250 Amaryllis-bollen verkocht. Het bedrag wat met deze actie
is opgehaald is € 480,Mocht je meegedaan hebben aan deze actie, willen wij je hierbij nogmaals hartelijk
bedanken voor je aankoop!

NLdoet
Zodra Corona ons wat minder in zijn greep houdt en de maatregelen weer wat worden
versoepeld, hoopt de Stichting op 29 mei a.s. mee te doen met de landelijke actiedag
van NLdoet. Het is de bedoeling om het onderkomen van onze pensionada's eens flink
onderhanden te gaan nemen (lees: een grondige schoonmaakbeurt te geven). Inmiddels
is

dit

plan

ook

goedgekeurd

door

de

organisatoren

van

NLdoet.

Mocht je mee willen helpen aan deze klus? Meldt je dan nu aan als vrijwilliger bij Els van
der Meijden via het e-mailadres 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:

