Wat kun jij doen?
• Ik heb een eenzaam paard en zoek een
maatje
• Ik heb plek voor een eenzaam paard bij
mijn paarden
• Ik ken een eenzaam paard en wil graag
meedenken over een oplossing
• Ik wil zelf niets doen, maar steun dit
werk graag met een eenmalige gift via
NL70TRIO0379588684 t.n.v. Stichting
De Lynx of wordt donateur
• Ik wil graag dit mooie werk ondersteunen,
helpen bij bemiddeling en ambassadeur
worden

Wie zijn wij?

In Nederland en België staan helaas nog veel paarden en pony’s
alleen. Soms op een weiland, soms in een stal. Misschien heeft de
eigenaar niet genoeg plek om het hele jaar door twee paarden te
laten grazen. Ook geld kan hier een rol bij spelen. Maar wat nou als
het ons lukt om twee van die eenzame paarden, die misschien maar
een paar kilometer bij elkaar vandaan staan, samen te laten komen?
Stichting Paarden bij Elkaar bemiddelt tussen eigenaren van
eenzame paarden en streeft ernaar om samen tot een oplossing te
komen. We hebben op deze manier al veel ‘matches’ kunnen maken.
Paarden en hun eigenaren zijn hierdoor gelukkiger geworden!

Werkwijze

Heb je een eenzaam paard, plek in jouw kudde of ken je een
eenzaam paard waar je je zorgen om maakt? Neem dan contact met
ons op. Wij kijken in onze database naar een passende match en
kunnen je vervolgens in contact brengen met andere eigenaren. We
bemiddelen en ondersteunen indien gewenst bij het eerste contact
tussen de paarden.

Geen kosten

Wij zijn een ideële stichting en aan onze hulp en bemiddeling zijn
GEEN kosten verbonden.

Contact

Wil je contact opnemen of meer weten? Kijk dan op onze
facebookpagina, de website of mail ons.

t.ypma@delynx.nl
www.paardenbijelkaar.nl
facebook.com/paardenbijelkaar

De Lynx
STICHTING

Een paard hoort niet alleen!

Zet paarden bij elkaar!

Paarden hebben, net als mensen, behoefte
aan sociaal contact. Ze kunnen hechte
vriendschappen voor het leven vormen.
Zonder vriendje is een paard eenzaam en
ongelukkig.

Ruinen zijn vaak erg speels en houden
graag schijngevechten met elkaar. Uren
achter elkaar kunnen ze zo tegen elkaar
opsteigeren en samen rennen. Dat gun je
toch elk paard!

Paarden zijn kuddedieren. Met elkaar
voelen ze zich veilig. Samen houden ze de
omgeving in de gaten en waken over elkaar.
Wist je dat paarden die alleen zijn soms
zelfs niet durven te gaan liggen om diep te
slapen?
Merries houden ervan om rustig bij elkaar
te buurten, eens een ommetje te maken
en vooral samen ruimte te delen. Zonder
maatje valt er niets te delen.

Paarden communiceren met lichaamstaal
en aanraking. In een dichte box, waarbij
geen contact mogelijk is met het buurpaard,
is een paard erg alleen.

