
Adoptie paarden Moeder Roos en zoon Stunner. In februari kwamen hier tijdelijk 7 opvangpaarden 

van de gemeente Evora. De dieren waren achter gelaten en hadden hulp nodig. Ze kwamen vrij snel 

ter adoptie via de gemeente hier, maar we zagen dat Roos hoog drachtig was, en hadden onze 

bedenkingen. Het zou kunnen gebeuren dat mam en veulen direct na geboorte door de adoptie 

gesplitst zouden worden wat in onze visie niet goed was voor Roos en veulen. We hebben als 

organisatie toen dus besloten om Roos te adopteren van de gemeente, en te verzorgen zodat mama 

Roos, en een paar dagen later geboren Zoon Stunner voor een langere tijd bij elkaar kunnen blijven. 

Inmiddels zijn we nu ruim 11 maanden verder, en nu kunnen ze naar een nieuw huis, waar ze samen 

nog een tijd samen kunnen zijn. Roos naar onze bevinding 13 jaar jong, is heel kalm en erg lief. 

Volgens de gegevens bereden, maar opnieuw in training zou mogen, omdat ze langere tijd niets heeft 

gedaan hier. Stunner is een jonge 11 maanden lieve hengst die goed benaderbaar is, maar geen 

enkele training heeft gehad. Hij is soms wat onzeker, maar goed aaibaar, en wil wel graag leren als 

we kleine dingetjes met hem doen. Met gemak springt hij hier over het hekwerk heen als hij bij het 

huis wil staan. Stunner mag dus nog alles leren in wederzijds respect. Wij zouden het fijn vinden als 

hij nog zeker een jaar bij zijn mam Roos kan blijven, en bij nog wat andere paardjes. Hij sluit erg goed 

aan bij de hele groep hier, dus kan goed met andere paarden. Keuze voor de nieuwe verzorger moet 

gemaakt worden om hem te castreren, of een castratie injectie te geven als hij in een kudde komt te 

staan met merries.  

 

 



Djawé, zoon van Ayla. 

Djawé is een jonge haflinger hengst van 10-7-2014, bijna 4 jaar jong. 

Zijn moeder Ayla is een ras trekpaard Haflinger, ingeschreven bij het KVTH 

Zijn vader is onbekend. 

Djawé leeft in de kudde vanaf zijn geboorte en is niet getraind. Hij kan meelopen aan een halster, en 

goed benaderbaar. Zo nieuwsgierig als hij is op vele momenten, vertoont hij ook soms momenten 

van schuwheid – verlegenheid en zoekt dan bescherming bij zijn moeder. Hij is goed in de kudde met 

al de paarden en dat laat ons zien dat hij zich goed aan kan passen. De nieuwe verzorger zal Djawé 

dan ook met liefdevolle aandacht, bescherming en training verder groot mogen brengen. 

 

 



Liberdade dochter van Zilver onze mooie witte merrie. Vader onbekend. 

Liberdade is een jonge merrie van 25-4-2014, bijna 4 jaar jong. 

Liberdade is een heel zelfstandige dame, die vaak alleen op pad gaat hier op de open vlakte. Ze keert 

terug naar de kudde wanneer zij dat wil. Ze is erg leergierig als we met een van de andere paardjes 

bezig zijn, ze staat dan te observeren en gaat pas weg als we klaar zijn. We hebben met haar nog niet 

veel gedaan, ze kan mee lopen aan een halster, mits we kalm en duidelijk zijn in onze vraagstelling. 

Ze sluit makkelijk aan in de kudde, en ook met de andere opvangpaarden die hier nieuw komen, daar 

is ze zelfs heel erg lief voor. Ze heeft een hele zachte kant, ontroerend zelfs. We zouden voor haar 

een verzorger willen vinden die haar de vrijheid blijft geven om te ontdekken, en haar ziet als een vrij 

wezen, en daar gehoor aan geeft. Ze heeft dus nog van alles te leren en dat wil ze ook graag, in 

wederzijds respect. Afdwingen van vragen, zal haar in groot verzet zetten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Snoopy: Snoopy ongeveer 7 jaar, hebben wij opgevangen 31-3-2017 omdat niemand hem wilde 

hebben. Hij is langs de weg gevonden waar hij heel lang alleen heeft gelopen. Het is een hengst die 

weet wat hij wil, en kan heel ondeugend zijn. Inmiddels is hij gewend, en kan ook makkelijk mee 

lopen aan een halster. Hij is nog steeds wat bang en helemaal als je met je handen bij zijn hoofd 

komt. Rustige benadering werkt eigenlijk bij Snoopy het beste. We vinden het eigenlijk erg moeilijk 

om Snoopy te laten adopteren, daar hij nog niet helemaal geheeld is van dat wat hij heeft 

meegemaakt, maar aan de andere kant zou het goed voor hem zijn, om bescherming te vinden bij 

een jong mens, die vrienden met hem wordt voor het leven. Volgens gegevens is hij bereden, maar 

zal dat opnieuw in training mogen ervaren, daar hij hier geen training heeft gehad. 

 

 

 

 

 



Voorwaarden voor adoptie: 

Paarden moeten de beschikking hebben over een Natuurlijke leefomgeving en op voeten zonder 

ijzers blijven: Informatie kan je altijd opvragen bij Arno Gouw, die weet alles betreft natuurlijk 

omgaan, natuurlijk bekappen en Natuurlijke leefomgeving paarden. 

Natuurlijke training: Geen gebruik van bit, dus bitloos. Geen gebruik van dwangmiddelen, zoals 

zwepen en dergelijken. Je kan altijd Monique Ros voor advies vragen hoe natuurlijk mogelijk een 

training te doen met het paard. 

Paarden moeten met minimaal 2 andere paarden op de weide - in land staan. 

De paarden die geadopteerd worden van Vires Animaliae mogen niet door verkocht worden zonder 

toestemming van de stichting. U tekent hiervoor een overeenkomst, welke u ontvangt voor adoptie 

paard van Vires Animaliae. 

Medewerker van Virea Animaliae moet 1 keer per half jaar toestemming van u hebben om naar de 

adoptie paarden te komen kijken, hoe het met het paard gaat. 

Transport gebeurd met Bevetra Horstransport Worldwide van Piet en Alina Beerda, kosten voor 

transport zijn voor adoptant paard.  

Kosten voor adoptie paarden gaat in overleg: Een aanbetaling van 350,- bij adoptie paard, en 2 jaar 

maandelijkse donatie op rekening van Vires Animaliae €…… te bepalen bedrag per maand, met een 

automatische machtiging die u tekent.  

De paspoorten worden pas aangevraagd als adoptie rond is, en kan ongeveer 8 weken in beslag 

nemen, kosten zijn voor adoptant, ongeveer 60,- inclusief bezoek dierenarts controle paard. 

De paarden kunnen alleen maar weg op transport tussen maart en augustus, omdat ze tijd nodig 

hebben om aan het klimaat te wennen in een kouder land dan Portugal 

Voor Roos en Stunner: Moeder en zoon blijven bij in ieder geval nog een jaar bij elkaar, daarna gaat 

eventuele overdracht van Stunner in overleg met Monique Ros van Vires Animaliae. 

Als u serieus tot adoptie overgaat van een van de paarden, sturen wij u een contract op waar verder 

alles duidelijk in staat omschreven. 

 

Alleen serieuze aanvragen worden behandeld. 

Voor meer informatie, stuur ons een mail 

info@vires-animaliae.com 

 

Warme groet 

Team Vires Animaliae 

mailto:info@vires-animaliae.com

