
 

  

Hoi ik ben Naomi Denne en ik ben 14 jaar oud. 

Ik ben bij de stichting terecht gekomen door dierenarts Davy Wertz 

hij had een afspraak bij dierenstichting hope voor een paard en ik als 

paardenmeisje ging natuurlijk mee. Het paard waar we voor kwamen 

heette Appie ( die nu helaas is overleden). 

Dierenstichting hope bestond toen nog maar net. Er stonden daar nog 2 

andere paarden Amigo en Hanzi. Hanzi vond ik super leuk en kwam meteen 

naar me toe om kennis te maken. Ik vond het werk wat ze doen super, dus ik 

besloot om met hun mee te gaan en vrijwilligerswerk te gaan doen. Ik had 

toen nog niet veel ervaring maar door Samira leerde ik veel bij over het 

houden van paarden. Bij een stichting komen leuke en minder leuke dingen 

kijken. Het leuke is dat je de dieren weer een goed thuis geeft en ze kan 

helpen, het minder leuke eraan is dat je ziet wat ze allemaal hebben 

meegemaakt en dat het soms zo erg is dat je niks meer voor ze kunt 

betekenen en dat ze helaas ingeslapen moeten worden. Mijn ervaring bij de 

stichting is dat ze zich altijd 100% voor de dieren inzetten en nooit opgeven. 

Ze willen het beste voor de dieren en verzorgen ze goed. Als het dier te veel 

pijn heeft laten ze het dier niet lijden en bellen ze de dierenarts. Ik doe dit 

werk nu al 3 jaar en ik blijft dit ook altijd doen. Ik hoop dat jullie iets hebben 

opgestoken van mijn verhaal. 

 

Persoonlijke ervaringen binnen de stichting 

 

 

In onze agenda deze 

maand 

 

 05-01-2013 gaan wij onze 

paarden weer naar de 

oude locatie. 

 Zodra het weer mee zit 

gaan wij onze 

gesponsorde hooiruiven 

halen 

 In de maand Januari 

krijgen wij waarschijnlijk 

bezoek van een van 

onze sponsoren.  

Jou paard is een 

spiegel van jou ziel. 

Soms zal je het niet leuk 

vinden wat je ziet. 

Soms toch wel  

 

Buck Brannaman 

  Dierenstichting Hope 
NIEUWSBRIEF JANUARI  2013 
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Graag willen wij bedanken  

Merel en haar ouders 

Heida  

Peter Yvonne Milou Maud  

Mario  

Joella  

 

 

 

Bedankt voor de kerstdonaties  

Een paar dagen voor oudjaarsavond hebben wij de paarden verplaats van 

de locaties. Dit hebben wij ook alleen gedaan voor het welzijn van de 

dieren. Op deze avond is alles super verlopen. We hebben ze paar dagen 

erna terug geplaats naar de weilanden waar ze stonden. Dit liep bijna 

volgens plan. Maar Nadrus werkte niet mee en we hebben bijna 3 uur 

geprobeerd hem in de trailer te krijgen maar vergeefs. Dus het verplaatsen 

ging bij hem te voet. Ook twee van onze pony’s hebben we naar een stal 

kunnen verplaatsen met dank aan Corina. Ook bij de andere dieren bij ons 

is dit allemaal goed verlopen 

Hangbuikzwijn Knorretje is goed over haar herstel van de 

baarmoederontsteking. Nu hadden wij een ander probleem. Ze liep mank. 

En wilde ook weinig eten en rond lopen deed ze helemaal niet. Dus samen 

met onze dierenarts hebben wij dit kunnen oplossen. En nu heeft ze een 

diepere wond. Dus nu zijn wij nog met dit herstel bezig.  

Paard Luna heeft nu inmiddels haar 2e enting gehad.  

Op 24 December hebben wij een haan moeten laten inslapen. De reden 

waarom, hij was erg verzwakt, en zijn oog was helemaal dicht. We hadden 

de keuze om hem op de antibiotica te zetten maar de kans op herstel was 

zeer klein. 

 

 

Nieuws van deze maand 1 

 

 

Varken Knorretje 
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Interview van de maand 

Functie binnen de stichting? 

Vrijwilligster. 

Hoe ben je bij Dierenstichting Hope begonnen? 

Omdat we buren zijn. En via mijn moeder ben ik in contact gekomen 

met de stichting. 

Hoelang ben je al werkzaam voor de stichting? 

6/7 maanden 

Wat vindt je het leukste qua werkzaamheden? 

Met de paarden bezig zijn. 

Muziek voorkeur 

Van alles behalve rock/hardcore/opera 

Lievelingskleur/eten 

Roze/Frieten 

Hobby’s 

Slapen/eten  

Hekel aan 

Dierenmishandeling/Aandachttrekken/Slijmen/Stoer 

doen/Roddelen/Na apen 

 

 

 

 

  Nieuws van deze maand 2 
Deze maand hebben wij helaas weer het pech gehad dat onze bus kapot is gegaan. Maar met 

dank van een van onze vrijwilliger en bestuurslid Wim is deze weer gemaakt. 

Deze maand hebben wij ook veel nieuwe klanten erbij gekregen die hun oud ijzer doneren aan 

de stichting. Hier zijn wij hartstikke blij mee! 

 

Volledige naam 

Latoya Vincent 

Geboortedatum/plaats 

29-04-1998 / Beek 

Woonachtig/heden 

Heerlen noord 
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 Maudie administratie en belasting adviesbureau 

 Bocru autoschadeherstelbedrijf 

 Digimediaservice.nl 

 Dierenkliniek Landgraaf 

 Dierenartspraktijk De Korenwolf 

 Vrijwilligerscentrale Landgraaf 

 Maatschappelijke stage 

 Stichting Collie in Nood 

 Paardenzorg Ruitersport 

 Euro-PAS e.V. 

 www.denederlandsehits.listen2myradio.com  

 Vondenhoff advocaten Sijben 

 www.specsavers.nl  

 Bakkerij Verbeek Landgraaf 

Met dank aan 

 

Dierenstichting Hope 
www.dierenstichtinghope.nl 

Bankrekening nummer 60.50.20.817  

KVK NUMMER 14104627                                                                                     

 

 

                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.denederlandsehits.listen2myradio.com/
http://www.specsavers.nl/
http://www.dierenstichtinghope.nl/

