
Stream, een van de twee Appaloosa hengsten.  

Geboren 28-4-2008 

Ondeugend is hij en blijft hij. Hij is wat onderdanig, maar als er wat gebeurt, staat hij Celeborn bij 

met hulp om de kudde in veiligheid te brengen. Het is een prachtig gezicht als deze twee samen 

werken. Hoe deze twee hengsten dan samen communiceren gaat razendsnel en het is dan bijna niet 

bij te houden wat ze doen. Het is en blijft een onnozele hengst in zijn gedrag, maar dat maakt hem zo 

leuk. Liefdevol en soms zeer onbenullig kan hij met de mens omgaan, dus alertheid is bij hem wel 

geboden. Daarbij heeft Stream de taak op zich genomen om als er een veulen wordt geboren hij 

daarover waakt, hij blijft bij het veulen en de moeder totdat het veulen groter is. We gaan zien wat 

de toekomst gaat brengen voor hem, hij kan nu beleerd worden en zou een pracht dier zijn om mee 

te rijden. Misschien komt er iemand op ons Pad die daar de zorg voor wil gaan nemen.  

Stream, one of the two Appaloosa stallions. 

Born 28-4-2008 

He is mischievous, and he stays in a nice way. He is somewhat submissive, but when something 

happens in the herd, he assists Celeborn with help to bring the flock to safety. It is a beautiful sight 

when these two work together. How these two stallions then communicate together is going fast and 

it is almost impossible to keep track of what they do.  

It is and remains a silly stallion in his behavior, but that makes him so nice. Lovingly and sometimes 

very trivially, he can deal with human, so alertness is indeed required. In addition, Stream has taken 

on the task of take care over a foal what is born in the herd, he watches over it, he stays with the foal 

and the mother until the foal is bigger. We are going to see what the future will bring for him, he can 

now be taught and would be a beautiful animal to ride with. Maybe someone will come to our Path 

who wants to take care of that. 


