
Zilver is in 2007 geboren bij een van de moeders die wij later hebben geadopteerd met zilver. 

Zilver is een zeer zachtaardige merrie, die heel makkelijk benaderbaar is. Als je bij Zilver bent komt er 

een soort van sereniteit over je heen. Zilver is een gezonde merrie, die alleen bij de wisseling van 

jaargetijde extra zorg nodig heeft. Ze heeft in het begin slecht voer gekregen bij haar eerste eigenaar 

in haar eerste levensjaar, en daar ligt de basis van dit ongemak. Maar ze loopt er goed bij en we 

houden het goed in de gaten. We doen we wat coaching werk met haar, als er iemand komt die haar 

zachtheid graag wil ontvangen. Ze is daar erg goed in en word dan ook heel aanhankelijk. Celeborn is 

al jaren haar vaste partner in de kudde, zo mooi om te zien.  

We zijn erg blij met zilver, ze blijft ook in de kudde met Celeborn 

 

Silver was born in 2007 to one of the mothers whom we later adopted with silver. 

Silver is a very gentle mare, which is very easy to approach. When you get to Silver, a kind of serenity 

comes over you. Silver is a healthy mare, which only needs extra care when changing the season. In 

the beginning she got bad food from her first owner in her first year of life, and there lies the basis of 

this inconvenience. But she is doing well and we keep a close eye on it. We do some coaching work 

with her, if someone comes who wants to receive her softness. She is very good at it and therefore 

becomes very affectionate. Celeborn has been her regular partner in the herd for years, so beautiful 

to see. 

We are very happy with silver, she also stays in the herd with Celeborn 


