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Amsterdam, 22-06-2016!

!
Beste vriend van Idool,!

!

Vandaag is Idool 23 jaar geworden en is hij alweer één jaar
met pensioen. Dit pensioen kunnen we betalen mede dankzij
jouw steun. Veel dank daarvoor!!!!

!

Het gaat heel erg goed met Idool. Hij vindt zichzelf nog
steeds een jonge God en wordt door mensen die hem niet
kennen meestal veel jonger ingeschat. Zijn streken is hij
zeker nog niet verleerd. Tijdens het rijden in de bak ziet hij
soms (voor mensen onzichtbare) bakkabouters. Ze zitten
altijd in de hoeken en Idool rent hard weg als hij ze ziet.!
Hij geniet van de wei waar hij elke ochtend samen met
zijn goede vriend Dik op staat. Ook speelt hij regelmatig
‘Pak me dan, als je kan’ met Michelle, die hem!
’s middags weer naar zijn stal brengt.!
Met Edon, zijn vervanger bij De Doordravers en zijn
buurman, kan hij het prima vinden.!
Hij vindt het nog steeds leuk om gereden te worden en
van bosritjes met zijn (paarden)vrienden wordt hij altijd
vrolijk.!
!

!

De pil die hij elke dag krijgt, is vanwege PPID, een ziekte die vaak voorkomt bij oude paarden.
Helaas vindt Idool de pil niet lekker en kent hij inmiddels alle trucjes als je hem de pil wilt geven.
Probeer je hem bijvoorbeeld te verstoppen in een appel, eet hij een week lang geen appel meer.!
Het beste is de pil zo achterin zijn mond proppen. Hoewel hij het ook voor elkaar krijgt vervolgens
10 minuten zijn mond stijf dicht te houden en zo gauw je je met je rug naar hem omdraait, hij
alsnog het vieze ding kan uitspugen. En ga dan maar eens zoeken tussen het stro… !

!
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Hij is de paardenversie van een oud mannetje in een verzorgingstehuis die niet de pil wil slikken
die de zuster hem komt brengen ;-)!

!
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Idool begon zijn pensioen vorig jaar kreupel. Er zijn toen
röntgenfoto’s gemaakt die meteen een zware aanslag
pleegden op het budget. Hij heeft de hele zomer op rust
gestaan in het weiland en na de zomer liep hij gelukkig weer
goed. De rest van het jaar zijn er, naast de medicijnen die hij
sowieso krijgt, gelukkig geen grote medische kosten geweest.
Wel heeft hij duurdere hoefijzers waarmee hij zijn hoeven
makkelijker kan afwikkelen.!
!
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Een maand geleden wilde Idool plotseling zijn bit niet meer in.
Dit bleek te komen doordat een tand was afgebroken en hij
hier veel pijn aan had. Doordat de tand was afgebroken was
het voor de tandarts een hele klus om de wortel weg te halen.
Inmiddels is de wond genezen en heeft Idool hier geen last
meer van. !
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Afgelopen jaar is het ons niet gelukt om de stalhuur een jaar
vooruit te betalen. Daardoor hebben we de eerste 9 maanden
de volledige stalhuur van 300 euro/maand moeten betalen.
Vanaf april zijn we per kwartaal gaan betalen. Dit levert per
kwartaal een voordeel van 70 euro op. De moeite waard dus
en we hopen dit vanaf nu te kunnen blijven doen.!
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Idool geniet van zijn pensioen, dit is mede mogelijk dankzij jullie
bijdrage. Om te kunnen zorgen dat hij dit nog zo lang mogelijk kan
doen, rekenen we ook dit jaar weer op jullie. Zouden jullie je
donaties voor Idool kunnen overmaken op rekening!
NL34 INGB 0006 9256 93 t.n.v De Doordravers?!
Let op: dit is Idool’s rekeningnummer en niet van de vereniging. !

!

Hieronder nog een overzicht van de inkomsten en uitgaven het
afgelopen jaar. Mede dankzij een paar extra donaties, hebben
we het precies gehaald.!

!

Tevens willen we de oud-leden herinneren aan het feit dat ze
Idool kunnen rijden en verzorgen. We vragen alleen wel
iedereen die hem lang niet gereden heeft, eerst weer een les
te nemen bij onze instructrice Helen. !
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Met vriendelijke groeten,!
namens Idool,!
Christine, Gilliane, Kristen en Nienke (de Idool-commissie)!
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inkomsten
Dona+es
rit introducee

€ 6.510,00
€ 15,00

uitgaven
Dierenarts
Bankkosten

€ 1.063,18€ 73,61-

Hoefsmid

€ 667,34-

Buitenzetservice

€ 547,50-

Tandarts

€ 531,40-

Stalhuur

€ 3.530,79-

Verzekering

€ 34,65-

Zadelmaker

€ 50,00-

Eindtotaal

!

€ 26,43

