Ponyboerderij PK
Meer dan alleen paardrijden
De Ponyboerderij biedt kinderen en jongeren, met en zonder
beperkingen, de mogelijkheid om gezamenlijk te leren omgaan met
paarden en pony’s.
De Ponyboerderij is in 2003 ontstaan vanuit een
wens van kinderen, die de vuurwerkramp in het
Roombeek hebben meegemaakt. De
Ponyboerderij vervult hiermee een waardevolle
functie voor vele kinderen.
De pony’s
Er zijn verschillende soorten types pony’s, waardoor er altijd een
geschikte combinatie gemaakt kan worden. Niet alleen zijn de pony’s
verschillend van grote en bouw, maar hebben net als mensen ook
allemaal een eigen karakter.
Ook lid worden?
Ben je tussen de 7 en 17 jaar en wil je ook bezig zijn met paarden en
pony’s? Kom dan eens kijken op de Ponyboerderij. Je bent van harte
welkom! Voor ruiters met specifieke beperkingen hebben wij speciale
lessen waarin extra begeleiding mogelijk is.
Locatie
De Ponyboerderij vind je op het
Bouwhuis terrein van de Twentse
Zorgcentra, tegenover de
kinderboerderij de Bokkensprong. De
ingang is aan de Welnaweg 100 te
Enschede.

De basis
Een paard leeft in het nu en veroordeelt je niet. Het maakt dus niet uit
hoe je er uit ziet en wat je wel of niet kunt. Je kunt gewoon jezelf zijn.
De basis van het paardrijden leer je op een natuurlijke manier, door
elkaar te helpen, rekening houden met elkaar en begrip te hebben voor
elkaars verschillen.
Voor ruiters met beperkingen
Voor deze ruiters, die extra begeleiding nodig hebben,
wordt er gezamenlijk gekeken naar wat de
mogelijkheden zijn en welk paard daar het beste bij
past. Tijdens de les wordt extra hulp en begeleiding
door vaste medewerkers en vrijwilligers gegeven.
Het team
We werken met een hecht basisteam van vaste instructeurs en
vrijwilligers, waarin iedereen zijn of haar eigen taken, kwaliteiten en
aandachtgebieden heeft. Hierdoor zijn zij in staat hun passie voor
paarden over te brengen op een leuke en vooral respectvolle manier.
Gezocht
De Ponyboerderij is op zoek naar vrijwilligers, sponsoren en donateurs
om ons te ondersteunen. Giften en donaties worden besteed aan het
vernieuwen van het materiaal, zoals zadels, onderhoud, de nodige
gereedschappen, aan dierverzorging, enzovoort. Zo kunnen we dit werk
door blijven zetten.
Heeft u interesse dan kunt u vrijblijvend contact opnemen met
onderstaand adres.
Ponyboerderij
Locatie ’t Bouwhuis
Welnaweg 100, Amelinkslaan 31
7524 AK Enschede
Mail: ponyboerderij@hotmail.nl
www.ponyboerderijpk.nl
Telefoon: 06-16332449/
bgg 06-22335112
Langskomen kan dagelijks tussen
15:00 tot 17:00

Geopend van zondag t/m donderdag:

