
 

 

Stichting Roemeense Paarden in Nood 

Stichting Roemeense Paarden in Nood zet zich 

in om het welzijn van werkpaarden in 

Roemenië te verbeteren. Dit is hard nodig: 

tienduizenden werkpaarden leven onder 

erbarmelijke omstandigheden. De dieren zijn 

ondervoed, gewond of hebben zware  

hoefproblemen terwijl ze dagelijks grote afstanden 

moeten afleggen. Daarnaast kent Roemenië 

het fenomeen zwerfpaard. Deze dieren worden 

in het najaar aan hun lot overgelaten en overleven 

de vaak strenge winters niet. 

 

De focus van ons werk ligt op het aanbieden 

van veterinaire noodhulp en het overdragen van 

kennis op het gebied van paardengeneeskunde 

en hoefverzorging. 

 

 

Projecten 

De projecten die de stichting Roemeense 

Paarden in Nood ondersteunt, houden zich 

met één of meerdere van onderstaande 

activiteiten bezig: 
 

 Het bieden van gratis medische noodhulp 

door dierenarts. 
 

 Het gratis bekappen en beslaan van paarden  

door hoefsmid. 
 

 Het geven van educatie aan dierenartsen en  

hoefsmeden. 
 

 Het geven van educatie aan paardeneigenaren  

over de juiste verzorging van paarden. 
 

 Het verstrekken van gratis hoefijzers en 

medicijnen. 

 

 

Hoe kunt u helpen? 

Onze stichting is volkomen afhankelijk van 

giften. Uw financiële bijdrage is dan ook van 

groot belang. Daarnaast is het belangrijk dat 

de Roemeense paardenproblematiek onder 

de aandacht komt. Hoe kunt u helpen? 

 

 Word donateur en meld u aan op onze website. 
 

 Doe een eenmalige gift op rekening:  

NL77 RABO 01 5 3  2 6 1 8  7 0  

t.n.v. Stichting Roemeense Paarden in Nood. 
 



 

 

 Organiseer een actie op uw pensionstal of werk 

of haal geld op tijdens uw verjaardag of 

jubileum. 
 

 Sponsor als bedrijf onze stichting financieel of  

in natura. 
 

 Word vrijwilliger en help ons met activiteiten. 

 

 Plaats een collectebus in een winkel, manege,  

.pensionstal etc. 

 

 Vraag of er een klein bedrag op het 

wedstrijdgeld mag worden toegevoegd dat ten 

goede komt aan onze stichting. 

 

 Verzamel geld met kraskaarten van de actie 

(s)Teun: 

Op onze website kunt u alles lezen over deze 

laagdrempelige manier van geld inzamelen. Erg 

leuk voor kinderen! 

 

 Verzamel lege statiegeldflessen op uw manege  

of pensionstal en lever deze in voor de 

Roemeense werkpaarden. 

 

 Organiseer een rommelmarkt of verkoop  

tweedehands paardenspullen. 

 

 Verzamel op stal winterdekens, halsters, 

touwen en andere materialen voor onze 

verkoopdagen (de inleverpunten staan op onze 

website). 

 

 

 

 

 

 

 

Stichting Roemeense Paarden in Nood 

Zutphenseweg 35 

7382 AK Klarenbeek 

KvK: 08206820 

Tel: 06-51 641 419 

info@roemeensepaardeninnood.nl 

 

 

 

WWW.ROEMEENSEPAARDENINNOOD.NL 

mailto:info@roemeensepaardeninnood.nl
http://www.roemeensepaardeninnood.nl/

