Jaaroverzicht 2020
In september 2020 bestond onze stichting elf jaar. Ondanks Corona is
het een jaar geweest waarin wij onze lopende projecten hebben kunnen
voortzetten en een doorstart hebben gemaakt met het virtuele adoptie
project. Helaas is het niet gelukt om een aantal keren met een
Nederlands team af te reizen. Onze vluchten werden geannuleerd en
veel Roemeense burgemeesters “sloten” de dorpen af voor buitenstaanders.
Stichting Roemeense Paarden in Nood heeft, dankzij de Roemeense hoefsmeden en
dierenartsen, toch veel paarden kunnen helpen. Om onze werkzaamheden ook volgend
jaar uit te kunnen voeren, blijft uw steun heel hard nodig
Hoefsmid
Het beroep van hoefsmid is in Roemenië voor een
groot deel verloren gegaan tijdens de dictatuur van
Ceaușescu. Boerderijen en agrarische gebieden
werden gesloopt en burgers moesten gedwongen
naar flats verhuizen. Hierdoor konden zij hun dieren
niet meenemen en deze werden op straat of in de
natuur achtergelaten. Toen in 1990 de grens open
ging, was er anderhalve generatie aan
paardenkennis verloren gegaan. Tijdens onze
projecten zien we veel been- en hoefproblemen. De
meest voorkomende kwesties hebben te maken met
gebrek aan kennis. Goede hoefsmeden zijn met een
lampje te zoeken in Roemenië. Wel komen we veel
onbekwame hoefverzorgers tegen. Zo slaan deze
zogenaamde hoefsmeden vaak -doordat ze niet
weten hoe ze moeten beslaan- in het leven, binnen
de witte lijn van de hoef. Dit is uiterst pijnlijk voor de
dieren en dit maakt het voor hen bijna onmogelijk
het toch al zware werk uit te voeren. Als de lokale
bevolking goed wordt ingelicht over correcte
hoefverzorging, kan al heel veel leed voorkomen
worden. Onze stichting besteedt daarom veel tijd aan
het informeren van de paardeneigenaren waardoor
ook zij leren om kritischer te zijn wanneer zij een
hoefverzorger bezoeken. Onze Roemeense
hoefsmeden zijn dus goud waard en voorkomen veel
paardenleed.
Flyer
Dit jaar ontwikkelden wij een nieuwe Roemeense
flyer waarin alle basisbehoeften van een paard
eenvoudig worden beschreven. De flyer is voorzien
van plaatjes om ook kennis te kunnen overdragen
aan analfabeten. De meeste kinderen gaan
tegenwoordig wel naar school zodat zij, indien nodig,
de tekst kunnen voorlezen aan hun ouders.

Hooi delen
De arme zigeuners kopen in de winter meestal geen hooi omdat ze het geld er niet voor
hebben. De paarden eten de schachten van mais. Na het oogsten van de mais blijft de
restplant op het perceel achter. Zigeuners trekken
langs de velden om de stelen en de gevallen
schutbladeren te verzamelen als wintervoer voor de
paarden. Dat deze restanten onvoldoende
voedingsstoffen bevatten, is goed te zien in het
najaar en de winter wanneer de paarden flink
afvallen. Onze stichting deelde dit jaar twee keer een
grote hoeveelheid hooi uit in het district Vaslui, OostRoemenië. De paardeneigenaren waren enorm
dankbaar en blij met de goede kwaliteit hooi die ze
aangereikt kregen. Op Facebook organiseerden wij
een actie waarbij mensen één of meer balen hooi
konden schenken om de werkpaarden te helpen. Hier
werd veel gehoor aan gegeven. In januari delen we
nogmaals hooi uit om de paarden de winter door te
helpen.
Virtueel adoptie project
In de zomer werken veel mensen op het land met
paard en wagen. De rest van het jaar halen ze oud
ijzer en plastic flesjes op en verzamelen ze ander
afval. Een enkele geluksvogel werkt in een fabriek of
kan klusjes doen voor de gemeente.
Dit najaar hebben we paarden en eigenaren uit
Murgeni en de omliggende dorpen toegevoegd op
onze site maar er volgen in 2021 meer dieren om te
helpen. Deze paarden zijn geselecteerd, omdat zij,
zoals de meeste Roemeense werkpaarden, een duwtje in de rug kunnen gebruiken. Door
slechts €2,50 te doneren aan onze stichting steunen mensen het gekozen paard, maar
ook de andere werkpaarden in onze projecten. Een laagdrempelige actie die door veel
mensen werd omarmd.
Educatie
Als de lokale bevolking goed wordt ingelicht over
correcte hoefverzorging, kan al heel veel leed
voorkomen worden. Onze stichting besteedt
daarom veel tijd aan het informeren van de
paardeneigenaren waardoor ook zij leren wat kan
en niet en wat wel of niet goed is voor hun
werkpaard waarvan ze zo afhankelijk zijn.
We leren ze om binnen hun financiële én culturele
mogelijkheden zo goed mogelijk te zorgen voor
hun paard.
Veilingen
De verkooppagina van onze stichting deed dit jaar goede zaken. Omdat we vanwege
Corona geen verkoopdagen mogen organiseren, bieden we mooie tweedehands

paardenspullen aan via een veiling op Facebook. Vrijwilligers Ellen en Willeke hebben
daar een groot succes van gemaakt dit jaar.
Van de penningmeester
Het was een raar jaar waarin we ons hebben moeten aanpassen aan de beperkingen
zoals we die allemaal hebben opgelegd gekregen. Dankzij de creativiteit van onze
vrijwilligers is dat echter heel goed gelukt en hebben we dit jaar toch nog veel kunnen
doen voor het doel dat we als stichting hebben. De berichten van oprechte dankbaarheid
die we mochten ontvangen na het beslaan van de paarden door onze hoefsmeden en de
hooi uitdeelacties, zijn waar we het allemaal om doen.
Financieel was het ook een jaar anders dan andere jaren, waarin we minder kosten
maakten maar ook minder inkomsten hadden dan in voorgaande jaren. Aan het einde
van het jaar werden we nog zeer verrast met een tweetal prachtige, grotere donaties.
Hierdoor staan we er voor 2021 nog steeds goed genoeg voor om te kunnen doorgaan
met ondersteunen van de Roemeense werkpaarden en hun eigenaren.

Volg ons!
Via Facebook en Instagram blijft u altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Meldt u
aan, volg ons en ‘like’ ons! Algemene informatie vindt u terug op
www.roemeensepaardeninnood.nl

