Blok 4
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De leesmanieren samen!

‘Pablo doet lekker gek’
‘Pablo doet lekker gek’ staat groot op posters van de Dierenbescherming die door heel Nederland zijn opgehangen. ‘Want Pablo
staat al drie maanden alleen binnen’ staat eronder. Pablo is een paard en
over paardenleed en paardenwelzijn gaat deze actie. Voorlichting over
paardenwelzijn is geen luxe, maar hard nodig, vindt de Dierenbescherming.
De actie is in maart 2009 gestart en zal minstens een jaar duren.

Gewoon een geitje erbij
Het allerbelangrijkste over een paard weten veel paardeneigenaren niet: een
paard is van oorsprong een kuddedier. In het wild leeft een paard in groepjes
van vijf dieren tot enorme kuddes van honderden dieren. Maar veel mensen
zetten een paard alleen in de wei. ‘Vroeger dacht ik dan: hij staat daar
lekker buiten. Maar een paard is een groepsdier, eenzaamheid is een
kwelling,’ zegt Frank Dales, de directeur van de Dierenbescherming, in de Volkskrant
van 4 maart 2009. En daar is Annemieke Booij, die al 23 jaar een paard verzorgt,
het helemaal mee eens. Ze heeft meteen een oplossing. ‘Zet er gewoon een geitje
bij,’ adviseert ze. ‘Bij ons in de wei staan twee paarden, Beauty, Jorinde en de geit
Corrie. Ze staan altijd bij elkaar in de buurt. Het zijn echte vrienden.’

‘Zo komt Jorinde wel aan haar beweging’
Mensen schaffen met de beste bedoeling een paard aan, maar de kennis ontbreekt
over wat een paard nodig heeft. Een paard heeft veel ruimte nodig. Een paard
houdt zich in de natuur bijna uitsluitend bezig met eten of het zoeken naar eten.
Wilde paarden trekken urenlang door gras- of steppegebieden. Zo’n paard legt per
dag wel dertig tot veertig kilometer af. Zo veel ruimte heeft een paard in een
Nederlands weitje natuurlijk nooit. Maar er is best iets aan te doen: ‘Elke dag ga ik
rijden. Ongeveer een uur. In dat uur rijden we zo’n acht kilometer. Samen met de
grote wei van vijfhonderd meter lang komt Jorinde wel aan haar beweging,’ vertelt
Annemieke.

Ben jij een paardenmens?
Mensen waren vroeger van jongs af aan gewend om paarden te verzorgen. Maar
tegenwoordig hebben mensen minder kennis over paarden. Anky van Grunsven, die
veertien keer de Nederlandse kampioenschappen dressuur won, een aantal keer
Europees kampioen dressuur werd en zelfs wereldkampioen, zegt het zo: ‘Ik ben
met paarden opgegroeid en zo werden ze onderdeel van mijn leven.’ Vanaf zes jaar
had ze haar eerste pony en vanaf twaalf jaar haar eerste paard. Haar hele familie
houdt zich bezig met paarden en het fokken van paarden. ‘Vroeger had je
paardenmensen, nu heb je mensen met paarden.’

Denk nog een keer heel goed na
Dus: ‘Voorlichting over paardenwelzijn is hard nodig’ stelt de Dierenbescherming
op haar website. Denk daarom eerst heel goed na voordat je een paard koopt. En
de Dierenbescherming vindt dat je het misschien maar helemaal niet moet doen.
Door: Jantien de Vries, dierenliefhebster
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