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Lieve ruiters, ruitertjes, menners, voltigeurs, ouders en begeleiders.
Ik mis jullie, wij als team missen jullie en vooral de paarden en pony’s voelen dit ook zo!
Ik hoop dat het met jullie goed gaat, ook met jullie gezin, familie en vrienden, het is een barre tijd.
Hoe het hier gaat? Ik ben ontzettend trots op ons team, hard werken, zij staan er, allen voelen ze aan
hoe we er voor staan, het vele werk, financiën, maar vooral de zorg en welzijn voor de paarden.
Zorg en welzijn paard en pony.
Over die zorg wil ik graag even meer uitleggen. Een paard blijft in goede conditie door voer,
verzorging en rijden. Vooral het trainen van paarden door ze te rijden en te longeren maakt dat de
paarden hun spieren goed sterk houden. Voor de kleine pony’s heb je jonge ruiters nodig, jonge
ruiters hebben echter die ervaring nog niet om tijdens het rijden te voelen wat goed is voor de
pony’s hun welzijn, daar heb je de instructeur voor nodig die je instructie geeft. Echter het probleem
is dat wij i.v.m. de corona regels binnen geen les mogen geven en het buiten te gevaarlijk is, een
gladde natte drek boel. Vanmorgen spraken we in het team over het feit dat het ons toch opvalt dat
sommige paarden en pony’s hun lessen voor hun eigen welzijn missen. Denk aan een actieve sporter,
als die met alles ineens stopt, het ook met zijn of haar lichaam ook niet goed gaat. Vorig jaar was het
een mooi voorjaar en zijn alle paarden, pony’s begin april het land in gegaan, dat kan nu ook niet in
deze natte periode.
De groep ruiters die op dit moment dagelijks zoveel mogelijk de paarden en pony’s rijden was
dezelfde groep als van maart jl. Ingaande volgende week is er een nieuwe groep van ongeveer 20
ruiters samengesteld, die naast hun school de paarden en pony’s zullen gaan rijden.
Heimwee naar de manege … misschien even poetsen …. ?
We krijgen telefoontjes en mails van ruitertjes en ouders met de vraag hoe het met de paarden en
pony’s gaat en over heimwee naar de stal. Daarop is afgelopen week het team begonnen met
ouders van jonge ruitertjes te bellen, maandag 25 januari gaan ze daar mee door, of zij het op prijs
stellen dat hun kind even naar de manege kan. Even poetsen, even met de pony lopen en eventjes
knuffelen. Daarnaast lees je dagelijks in de krant dat ook jong volwassenen en ouderen soms ook
behoefte hebben dat zij even meer ruimte nodig hebben om even de zinnen te verzetten.
Let wel, wij moeten ons wel houden aan de regels van de overheid!!
Op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag zou het mogelijk zijn om tussen 16.00-17.15 uur even op
de manege te zijn. Let wel, ouders mogen dus niet binnen blijven! Wilt u er gebruik van maken, stuur
dan even een mail naar boeyenkamp@outlook.com. Tevens wil ik blijven zoeken om binnen de
regels misschien wat meer ruimte te kunnen creëren. Ik houd jullie op de hoogte.
Hoe gaat het verder hier, bedrijf en wij zelf….
Alle kosten gaan door, in het voorjaar hebben wij dezelfde
financiële ondersteuning gekregen wat elke ondernemer in
Nederland ontving. Nu is uitstel belasting aangevraagd en een
beroep gaan doen via lening op het nieuwe pakket
staatssteun. Losse medewerkers, waaronder Marijke zitten
helaas thuis, ons vast team Marita, Chenah, Gerlanda, Geertje,
stagiaire Sjoukje doen geweldig hun best, zo ik in het begin al
schreef, zij knokken in deze tijd om voor het bedrijf en vooral
het welzijn voor paard en mens, het beste te doen..
Ik wens jullie vanaf hier, namens het team het allerbeste,
houd moed, heb lief!
Maaike van Dijk

