
Fleur, geboren op 28-7-2006 

Prachtige sterke merrie, dochter van Ayla. Ze is mede de leidende merrie van de kudde, haar moeder 

Ayla heeft deze taak aan haar overgedragen in de zomer van 2016. Dat was indrukwekkend om te 

zien, en Fleur heeft de rol op zich genomen alsof het de normaalste zaak van de wereld was. Samen, 

om en om voeren ze hun taak uit als leidende merrie, welke heel organisch gaat op momenten dat 

het nodig is. 

Fleur is eigenlijk een zeer gevoelig paard met een sterke eigen wil. Fleur vindt het leuk om te werken 

en ingezet te worden in verschillende trainingen. Ze kan heel duidelijk communiceren wat erg fijn is 

voor de mens die met haar samen is.  Minimale aanwijzingen zijn voor haar voldoende om te 

begrijpen wat je van haar vraagt. Ze is liefdevol en alert, maar kan heel kordaat en streng reageren 

als dat nodig is. Ze kan ook heel goed ingezet worden bij coaching werk, ze geeft feilloos aan wat er is 

met de mens die voor haar staat, en zal haar vermogen tot healing ook inzetten als de mens dat 

toelaat. Je ziet haar dan genieten, en liefdevolle terugkoppelingen door bijvoorbeeld haar een knuffel 

te geven met genot ontvangen. Ze is echt heel bijzonder, Monique werkt erg graag met Fleur samen. 

We zijn heel blij dat Fleur een belangrijk onderdeel van onze kudde is, dank je wel Fleur voor jouw 

zuivere zijn.  

 

Fleur, Born 28-7-2006 

Beautiful strong mare, daughter of Ayla. She is also the leading mare of the herd, her mother Ayla 

handed over this task to her in the summer of 2016. That was impressive to see, and Fleur took on 

the role as if it were the most normal thing in the world. Together, they perform their duties as a 

leading mare, which is very organic at times when it is needed. 

Fleur is actually a very sensitive horse with a strong own will. Fleur likes to work and be used in 

various training courses. She can communicate very clearly what is very nice for the person who is 

with her. Minimal directions are sufficient for her to understand what you ask of her. She is loving 

and alert, but can respond very firmly and sternly when necessary. She can also be used very well in 

coaching work, she flawlessly demonstrates what is happening to the person who stands in front of 

her, and will also use her ability to heal when people allow it. You will see her enjoying, and loving 

back couplings by giving her a hug with pleasure. She is really special, Monique loves working with 

Fleur. 

We are very happy that Fleur is an important part of our herd, thank you Fleur for your pure being. 

 


