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Beste ouders/verzorger, Ruiters en Ruiterinnen van Het Paardrijk, 
 
Het Paardrijk en Stichting Bijzondere Ruiters Brabant slaan de handen in een om paard Sen te redden 
door middel van een oog operatie.   
 
Sen is een zeer geliefd groot paard voor zowel onze manege ruiters als onze 
bijzondere ruiters. Sen heeft maanoogziekte. Zijn oog is afgelopen week 
zodanig gaan ontsteken dat de enigste optie om hem te redden een oog 
operatie is. Een oogoperatie kost zelfs voor de manege heel erg veel. Er is wel 
€ 1.500,- voor nodig. Daarom starten we samen een actie om geld op te halen 
om Sen te redden. En alles wat overblijft gaat naar onze bijzondere ruiters, 
zodat zij ook lekker kunnen rijden bij ons op de manege en op paard Sen. 
 
Hoe kun je helpen? 
Het werkt heel makkelijk. U zoon of dochter krijgt een (s)teunboekje mee naar huis. Deze 
(s)teunboekjes bevatten 25 kraslagen waaronder bedragen zijn verstopt van €0,50 tot €3,00 (€0,50, 
€1,00, 1,50, €2,00, €2,50, €3,00). Er zit ook een ‘bloc’ in het boekje met 25 vellen met op ieder vel  
8 aantrekkelijke kortingscoupons.  

 
U zoon of dochter gaat langs bij familie, vrienden, buren, kennissen, bekenden en vraagt of zij een of 
meerdere vakjes zou willen openkrassen. Het open gekraste bedrag is het bedrag dat die persoon 
doneert aan de actie. Als dank-je-wel wordt een vel met 8 coupons gegeven aan de donateur.  
 
Een vol gekrast (s)teunboekje (25 vakjes open gekrast) levert onze Stichting Bijzondere Ruiters maar 
liefst €50,- op!  
 
De boekjes zijn bedrukt speciaal de actie Geef Sen een oogoperatie! En steun onze Bijzondere Ruiters! 
 
Voor meer informatie over de actie kunt u een kijkje nemen op www.steun.nl en op 
www.bijzondereruitersbrabant.nl Wil je liever zelf iets doneren dat kan op IBAN:   

NL09RABO0122 2379 35 t.n.v. bijzondereruitersbrabant of gebruik doneer knop op de website! 

 
Wij hopen dat de actie een groot succes wordt en stellen ieders deelname bijzonder op prijs. 
 
Graag ontvangen wij de gekraste boekjes terug met het opgehaald bedrag voor 26 mei 2018. Je kunt 
ze inleveren in de kantine van Het Paardrijk. 
 
27 mei op de Super-G,  een wedstrijd voor bijzondere ruiters, waar Sen eigenlijk aan mee zou doen, 
wordt het opgehaalde bedrag bekend gemaakt.  
 
Alvast bedankt voor jullie inzet. 
 
Het Paardrijk – bestuur Stichting Bijzondere Ruiters Brabant 
(en natuurlijk paard Sen!) 

http://www.bijzondereruitersbrabant.nl/

