~ Nieuwsbrief april 2012 ~

Hallo allemaal,
Hierbij mijn nieuwsbrief van april 2012. Deze maand hebben we de laatste groepen paarden en pony’s verhuisd,
zodat al onze dieren nu weer heerlijk in de wei staan. Alles is gelukkig weer prima verlopen. Hartelijk dank aan
alle eigenaren die ons bij de verhuizingen hebben geholpen! Hopelijk zijn jullie in het najaar weer van de partij…

Het Shetland-verhuisteam…

… en het paardenverhuisteam op pad

Op dit moment zijn onze Shetlanders verdeeld in twee groepjes: Shakespeare, Kida, Bartje en Penny staan in een
extra-schraal weiland in de Geraniumstraat, aangezien zij chronisch problemen hebben met hoefbevangenheid en
overgewicht. De andere pony’s, dus Walter, Peer, Arlando, Black, Gijs, Fleur, Pukkie en Remi, staan in onze
“normale” Shetlandwei in de polder. Remi stond eerst bij het eerstgenoemde groepje, maar omdat hij zijn
vriendinnetje Pukkie erg miste hebben we hem later weer terug verhuisd. Wellicht dat Pukkie en Remi binnenkort
samen weer naar het andere groepje zullen gaan, maar dat hangt af van hoe hard het gras in de weilanden groeit.
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Shetlanders Fleur, Gijs en Arlando zijn nog enkele keren gewassen met Neocidol. De heren en dame zijn nu
helemaal luis-vrij. De geschoren vachten van Fleur en Gijs zijn ook weer mooi aangegroeid, en we hebben hen
inmiddels terug verhuisd naar hun Shetlandvriendjes en -vriendinnetjes in de polder.
Haflinger Wibo heeft zijn graaskorf weer op, omdat hij deze winter op stal erg zwaar was gebleven. In het begin
moest hij er wel weer aan wennen om zijn graaskorf op te hebben, en het lukte het hem ook vaak om hem af te
schuren. Gelukkig gaat het nu beter, en zijn de eerste kilootjes al weer verdwenen. Het ziet er misschien een beetje
vreemd uit, maar voor de gezondheid en het welzijn van de paarden is een graaskorf een ideaal hulpmiddel!

Op de foto hiernaast doet Shetlander
Harry een middagdutje. Hij ligt in een
volle wei met extra lang gras. Harry heeft
namelijk nog maar 1 kies en kan niet
meer zo goed kauwen. Op de achtergrond
kun je de schrale wei zien van onze
andere Shetlanders, die op rantsoen staan
en het met minder moeten zien te stellen.
Op deze manier krijgt iedere pony wat
goed voor hem is, en blijven ze hopelijk
nog heel lang fit en gezond.

Harry

Urano en Twiggy, de vriendjes van Harry

Guus en Daphne

Stagiaire Daphne en stalhulp John zijn nog steeds druk
bezig om alle paarden en pony’s van hun wintervachten
te ontdoen. De ergste rui hebben we gelukkig inmiddels
achter de rug, maar er blijft nog veel poetswerk over. Op
de foto hiernaast stagiaire Daphne met de schimmel Guus,
die er na een flinke borstelbeurt weer prachtig wit uit ziet.

Helaas hebben we deze maand van een aantal paarden afscheid moeten nemen. Arabier-kruising Hay El werd echt
oud, en zijn slechte conditie verbeterde niet meer sinds afgelopen winter. Ondanks veelvuldig bijvoeren bleef hij
heel zwak. We hebben hem dan ook in de wei tussen zijn vriendjes vredig laten inslapen. Hay El is 32 jaar
geworden. Verder hebben we ook afscheid genomen van Haflinger Sugar, onze pittige dame met de mooie blonde
krullen. Haar eigenaren hebben haar opgehaald om haar op haar oude stal in te laten slapen. Sugar is 16 jaar
geworden. Tenslotte heeft ook New Forest-ruin Brown Beauty ons verlaten; hij is gelukkig niet overleden maar
verhuisd naar een stal dichter bij zijn huidige eigenaar in de buurt. We zullen alle drie deze pony’s erg missen,
maar we zijn blij met de tijd die ze bij ons hebben mogen doorbrengen.
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Hay El in zijn “good old days”

Sugar

Toppie, Niki en Brown Beauty doen een middagdutje in het zonnetje

De hoefsmid heeft deze maand alle paarden bekapt. In mei zijn de pony’s aan de beurt, en de maand daarop (dus in
juni) weer de Shetlanders. Enkele pony’s kunnen niet zo lang wachten, en zullen dus komende maand gedaan
worden.
Dat was het weer voor deze keer! Volgende maand is er weer een nieuwsbrief, dus houd je mailbox in de gaten. Je
kunt dan onder andere lezen over ons nieuwe paard, de superlieve oude draver Easy, en over onze nieuwe biggen.

Groetjes,
Sandra Janssen
(Pensionhoudster/eigenaar)

Een bijzondere ontmoeting tussen Wibo en ons varken
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