~ Nieuwsbrief januari 2012 ~

Hallo allemaal,
Hierbij ontvangen jullie mijn nieuwsbrief van januari 2012. Het was weer een drukke maand dit keer, met name
door enkele bezoekjes van onze dierenarts. Alle paarden en pony’s hebben hun jaarlijkse inenting voor Tetanus en
Influenza gekregen, en bij de paarden en pony’s waarbij dat nodig was zijn meteen ook de gebitten gevijld.

Het gebit van Marleen wordt onderzocht

Het gebit van Shetlander Bartje wordt bijgevijld

Haflinger Hannes krijgt zijn inenting

En we nemen een kijkje in de mond van Shetlander Penny

Verder heeft de dierenarts ook nog enkele paarden behandeld: onze hoefbevangen pony Fiësta en spierbevangen
Welsh-pony Toppie kregen allebei een inenting en Metacam voorgeschreven, een ontstekingsremmer en pijnstiller.
Zij lopen inmiddels allebei weer als vanouds. Fries Queen had last van beenschurft. Ook zij kreeg hiervoor een
inenting van de dierenarts, en we hebben haar vervolgens gewassen met Neocidol. Beenschurft komt vaker voor bij
paarden met veel behang en is niet besmettelijk. Ons “ouwetje” Hay El is niet helemaal in orde. Hij is wat trager
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dan anders en laat zijn eten soms ook staan. We hebben nu een gedeelte van de groepsstal waarin hij staat afgezet,
zodat hij toch rustig zijn eten op kan eten. Verder zijn een aantal paarden en pony’s met Finidiar behandeld omdat
zij nog steeds last hebben van diarree. Dat zijn Urano, Walter, Shakespeare en Marleen. Als aanvulling daarop
voeren we de paarden en pony’s nu ook stro bij. Dit is groffer van structuur en heeft een meer stoppende werking
dan hooi. Haflinger Wibo en Shetlander Arlando hebben een kuurtje Sand-Oil gekregen, wat zou moeten helpen
tegen diarree door het overtollige zand in de paardenmaag te binden en af te voeren. Shetlander Penny krijgt iedere
dag een schepje lijnzaadbrokken. Het is nog even afwachten welke van deze methodes het beste resultaat geeft.

Sugar, Firola, Grace en Famira staan zowel van het hooi als het stro te eten.

Aukje is bezig met acupunctuur bij haar pony Guus

Veel medicijnen deze maand

De kleine naaldjes zijn maar moeilijk te zien

Naast reguliere behandelmethodes hebben we ons deze maand ook
verdiept in een wat minder conventionele behandelvorm, namelijk
acupunctuur. Aukje, de eigenaresse van onze pony Guus, heeft
zowel haar eigen pony als Fiësta en Arlando behandeld. Wellicht
dat de resultaten van deze behandelingen na één sessie wat lastig
te meten zijn, maar in ieder geval was het heel interessant en ook
erg leerzaam om een keer mee te maken. Mocht iemand meer
informatie willen of geïnteresseerd zijn in acupunctuur dan kun je
via mij contact opnemen met Aukje, aangezien zij op dit moment
weer in het buitenland verblijft.
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Dan nog een triest bericht over onze lieve KWPN-er Grace. Op de mooie leeftijd van 23 jaar hebben we haar
namelijk in de stal tussen haar vriendjes vredig laten inslapen. Grace kampte al meerdere jaren met problemen aan
haar achterbenen. Ze kon maar moeilijk liggen, en ook het lopen ging haar steeds slechter af. We zijn dan ook blij
dat we haar een lange lijdensweg hebben kunnen besparen. Grace was één van de liefste en vriendelijkste paarden
van stal, en ze zal zowel door ons als door de andere paarden (vooral haar grote vriend Star) erg gemist worden.

Starlight en Grace

Branco en Wibo wagen zich (een beetje) buiten

Met de andere paarden gaat het gelukkig prima. Hoewel het weer steeds kouder wordt wil een enkeling zich wel
weer buiten in de paddock wagen. Meestal is dat Branco (zie foto) of Famira. De overige dieren blijven eigenlijk
liever binnen staan. Voor onze oude pony’s Twiggy, Harry, Urano en Hay El hebben we een stukje van het erf
afgezet, zodat ze op mooie dagen lekker buiten hun benen kunnen strekken en wat gras kunnen eten.

Onze ouwetjesTwiggy, Harry, Urano en Hay El halen een frisse neus

Door het natte en koude weer begint de zandbodem van
onze grote groepsstal wat nat te worden. Om dit tegen te
gaan hebben we een lading houtsnippers laten komen,
die we na het uitmesten op de natte plekken aanbrengen.
De paarden hebben hierdoor veel drogere voeten, en
zullen ook minder snel last krijgen van rotstraal, mok, etc.
Op de foto hiernaast onze oudste zoon Kristian, die het
leuk vindt om mee te helpen bij de paarden en koeien.

Kristian is houtsnippers aan het scheppen
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In de weilanden bij onze boerderij hebben we een tweede ooievaarsnest geplaatst. Hoewel het eerste nest nooit
eerder bewoond is vliegen er wel eens groepen ooievaars langs, en soms blijven ze zelfs een paar dagen in de wei
bivakkeren. Omdat we het erg leuk zouden vinden als er een paartje zou blijven hangen heeft schoonvader Frans
een tweede en verbeterde versie van een nest voor
hen gemaakt. Hij staat bij de uitloop van de
groepsstal van onze paarden. Nu is het nog even
afwachten dus of er nieuwe bewoners komen…

Het nieuwe ooievaarsnest

Het zachte winterweer is omgeslagen, en
de vorst heeft zijn intrede gedaan. Om er
voor te zorgen dat de waterleidingen niet
bevriezen hebben we een aantal kacheltjes
geplaatst in de schuren, die we ’s nachts
aan zetten. Op deze manier hopen we ons
een hoop gesjouw met water te besparen.

Het nest is geplaatst in de wei naast de uitloop van de paarden

Zoals jullie weten komt iedere eerste week van de maand de hoefsmid langs om onze paarden en pony’s te
bekappen. Dit keer waren dat alle grote paarden: Branco, Famira, Firola, Laresto, Missie, Nolan, Queen, Starlight,
Wibo en Sugar. Volgende maand zijn de grote pony’s aan de beurt, en de maand daarop alle Shetlanders.
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 onze nieuwe stagiaire Chanel en over de eerste paarden die al weer in de rui zijn.
Groetjes,
Sandra Janssen
(Pensionhoudster/eigenaar)

Haflinger Goldy
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