
AYLA 

Ayla, de leidende merrie van de kudde, leeftijd bijna 20 jaar jong. Ayla kwam bij 

ons op het land staan met haar dochter Fleur in 2006, en behoren samen nog 

steeds tot de vaste groep paarden die hier blijven. Ze was door een boer, 

handelaar bleek later, op ons land gezet welke een deel aan de overkant van ons 

huis was en wij nog niet gebruikte. Door af en toe te gaan kijken zagen we dat 

o.a. Ayla en Fleur erg mager waren en erg slechte voeding kregen. Wij zijn toen 

begonnen om deze paarden bij te gaan voeren, verzorgen, en hebben ze 

uiteindelijk gekocht zodat we er zeker van waren dat ze de goede zorg kregen in 

onze visie en niet doorverkocht werden aan wie weet wie. Er stonden daar nog 

meer paarden die we hebben gekocht ( zie andere paarden op deze blz) en zo is 

eigenlijk het idee om een opvang te worden voor paarden geboren in 2009.  

Ayla is een super lief krachtig paard, die de nodige eigen-wijsheid heeft. Ze is dol 

op mensen, en helpt dan ook vaak met coaching en trainingen die we geven. We 

zijn haar dankbaar dat ze op ons pad is gekomen en ons de weg heeft gewezen 

tot te geboorte van de non profit organisatie, en nog veel meer goeds. Ayla zal 

altijd bij ons blijven in de vaste kudde, waar ze de vrijheid heeft te zijn wie ze is, 

en haar kinderen, klein kinderen op te zien groeien in een vrije omgeving.  Ze 

vindt het geweldig om als voorbeeld te functioneren hoe paarden leven in 

vrijheid aan groepen studenten, en mensen die graag meer willen weten over 

gedrag, communicatie en lichaamstaal bij paarden.  

Dank je Ayla dat je bij ons bent.  

 

Ayla, the leading mare of the herd, is almost 20 years young. Ayla came to our 

land, with her daughter Fleur in 2006, and together still belong to the core group 

of horses that remain here. She was put through a farmer, trader turned out, in 

our pasture which was at the other site of the street from our farm what we did 

not used yet. By looking occasionally we saw that Ayla and Fleur were very 

skinny and got very bad food. We then started to feed these horses, take care of 

them, and finally bought them so that we were certain that they received the 

proper care in our vision and were not sold to who knows who. There were even 

more horses that we bought (see other horses on this page) and so the idea to 

become a shelter for horses is actually born in 2009. 

Ayla is a sweet, powerful horse, who has the necessary stubbornness. She loves 

people, and often helps with coaching and training that we give. We are grateful 

to her that she has come our way and has shown us the way to the birth of the 

non-profit organization, and many more good things. Ayla will always stay with 

us in the steady herd, where she has the freedom to be who she is, and see her 

children, grandchildren grow up in a free environment. She loves to function as 

an example how horses live in freedom to groups of students, and people who 

want to know more about behavior, communication and body language in 

horses. 

Thank you Ayla for being with us.  

 


