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De tweede nieuwsbrief van
Paardenlief
Na de positieve reacties op onze eerste nieuwsbrief,
volgt daarop vanzelf de tweede. De vorm hebben we

maar even hetzelfde gehouden, de inhoud is uiteraard
aangepast aan de actuele zaken die momenteel
spelen bij Paardenlief. Zoals we in de eerste
nieuwsbrief al meldden: We horen graag of we onze
nieuwsbrieven kunnen verbeteren of anders kunnen
opzetten!

Logeren met Paardenlief bij Lentemaheerd
Nu we de eerste logeerweekenden achter de rug hebben, kunnen we echt zeggen dat het een groot succes was!
Logeren op een prachtige en luxe locatie, waar iedereen op de slaapkamer TV en eigen toilet en douche heeft, een
gezellige woonkamer en professionele keuken voor het zelf bereiden van de maaltijden. De deelnemers vonden het
fantastisch en hebben zich prima vermaakt, maar ook ouders waren zeer tevreden over de accommodatie en hoe
zaken geregeld waren. Vrijdagmiddag werden de kamers verdeeld en kookten we met de deelnemers een gezonde
maaltijd, waarna een gezellige avond volgde. Iedereen ging mooi op tijd naar de eigen kamer en sliep de hele nacht
als een roosje. Zaterdag gezamenlijk ontbijt en daarna naar Paardenlief om daar, met de andere aanwezige
deelnemers, mee te doen bij Dagbesteding PLUS+. 's Middags weer naar Lentemaheerd voor een heerlijk zelf
gemaakte maaltijd en een gezellige spelletjesavond. Na weer een goede nacht slapen, zondag heerlijk rustig aan
gedaan, maar ook fijn gespeeld, skelter rijden, trampoline en gezellig kletsen. Om 16:00 kwamen de ouders om
iedereen op te halen en eigenlijk wilde de meesten liever blijven...
Het volgende weekend staat alweer gepland en we hebben de data voor volgend jaar ook vastgelegd:
28, 29 en 30 januari
4, 5 en 6 maart
8, 9 en 10 april
20, 21 en 22 mei
1, 2 en 3 juli

Special Olympics
Op 10, 11 en 12 juni 2022 worden de Special Olympics
georganiseerd in Twente. Hier kunnen deelnemers
mee doen aan paardrijwedstrijden voor mensen met
een verstandelijke beperking. Paardenlief heeft hier al
eerder aan deelgenomen en ook volgend jaar willen
we meedoen.
De globale planning:
Vertrek vrijdagmiddag 10 juni, ’s avonds de opening in
het officiële atletiek stadion in Enschede
Zaterdagochtend 11 juni: Paarden matchen,
’s middags divisioning
Zondag 12 juni: De wedstrijd.
Eind van de middag terug richting huis.
Deelnemers kunnen mee met de begeleiders van
Paardenlief. We slapen in grote tenten bij de TU
Enschede, waar het olympisch dorp word opgebouwd.

Voor meer info: www.specialolympics2022.nl
Eigen bijdragen is €85,00 voor het gehele weekend,
incl. eten en slapen. Laat voor 1 februari weten of je
meegaat.

Graag willen wij weten of er deelnemers zijn die graag
mee zouden willen.
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Veulens
Onze veulens Igor en Wooly staan al een tijdje in het gedeelte bij Bob.
Veulens kunnen vanaf 6 maanden zonder moedermelk, maar blijven drinken zolang ze de kans hebben. Half januari
gaan beide veulens naar hun nieuwe huis, dus om de stap dan wat kleiner te maken hebben we ze nu al bij hun
moeder weggehaald. Ze zijn nu 7 maanden oud en zijn dus echt jonge kerels die hun grenzen aan het verkennen zijn,
waarbij Bob ze zal gaan duidelijk maken hoe je je als volwassen hengst moet gedragen.
In maart/april verwachten we de veulens van Silver en Kissi, dus hebben we weer nieuwe veulens in de kudde!

Bereikbaarheid Paardenlief
Paardenlief is te bereiken op verschillende manieren:

Telefoon
Bij ouders/ verzorgers en deelnemers zijn verschillende telefoonnummers bekend, waaronder ook privé nummers.
Op zich is dit helemaal geen probleem, maar om de communicatie centraal te laten verlopen willen we vragen of
iedereen gebruik wil maken van het nummer van Paardenlief 06-46183296
Jeanne heeft deze telefoon (bijna) altijd bij zich, of heeft deze overgedragen aan Bart.

E-mail
Wanneer u toch iemand per direct nodig heeft, en er wordt niet opgenomen op het nummer van Paardenlief stuur
dan een e-mail naar info@paardenlief.nl
Dit e-mailadres is ook gekoppeld aan de privé telefoons van Jeanne en Bart en zij zullen dan contact met u opnemen.

Website
Paardenlief heeft ook een website: www.paardenlief.nl Op deze website kunt u bij de contactgegevens een
formulier invullen en versturen. Dit formulier komt daarna ook direct bij ons binnen.

Bewegen en gezond eten
Het thema bewegen en gezond eten staat bij Paardenlief hoog in het vaandel. De deelnemers vinden het fantastisch
om te fietsen, steppen, skelteren etc.
Heeft u nog wat in uw schuur staan waar geen gebruik van gemaakt wordt… wij houden ons warm aanbevolen (dit
hoeft echt niet gratis
).

Afspraken/ reserveringen
Het komt helaas voor dat afspraken/ reserveringen (op het laatste) moment geannuleerd worden of gewijzigd
worden. Dit is erg lastig te verwerken in onze planning, mede doordat we ook personeel moeten indelen en zij ook
dagen vrijhouden hiervoor. We zijn dan helaas ook genoodzaakt om gereserveerde uren/ dagen, die afgezegd
worden, wel in rekening te brengen. Het reserveren van dagen kan vanaf nu alleen nog via e-mail, waarop na het
inplannen een bevestiging gestuurd wordt. Na deze bevestiging liggen de dagen vast en omdat we maandelijks een
planning maken, dienen wijzigingen een maand vooraf doorgegeven te worden.
We hopen op begrip voor deze werkwijze.

Cliënt tevredenheidsonderzoek
Bij deze nieuwsbrief sturen we ook een cliënt tevredenheidsonderzoek. Dit onderzoek is onderdeel van ons
kwaliteitssysteem en daarom willen we iedereen vragen dit formulier in te vullen en daarna in te leveren bij
Paardenlief. We gaan de antwoorden verwerken in ons kwaliteitssysteem en uiteraard gebruiken om de kwaliteit
van Paardenlief verder te verbeteren!
Alvast bedankt voor het invullen!

