Wat is Het Trail Team?
In 2005 is het idee ontstaan op een ludieke
manier geld in te zamelen voor goede doelen.
De aanleiding was het zien van een
confronterende documentaire van Martin Gaus,
over werkpaarden in ontwikkelingslanden.

Noodhulp aan dieren bij rampen
Zorg dragen voor dieren die lijden vanwege
natuurlijke of door de mens veroorzaakte
rampen en daarmee de bestaansmiddelen van
de bevolking veilig stellen.
Zie ook www.wspa.nl .

Leden van Het Trail Team.
Bianca de Boer-Nuijten is de initiatiefnemer
van de trails. Samen met haar Appaloosa-ruin
Breezer rijdt ze eens per 2 jaar een trail tijdens
haar vakantie om geld op te halen voor het
goede doel. Ze behaalt hiermee regelmatig de
kranten, radio en televisie.

Dat er paarden bij betrokken zouden worden
was al snel duidelijk. Zo ontstond het idee om
via een trail (paardentrektocht) aandacht te
vragen en geld in te zamelen voor het goede
doel. Om het jaar wordt de trail gereden met
telkens een andere eindbestemming.
Onze goede doelen:
WSPA World Society for the Protection of
Animals en Brooke Hospital for Animals.

Het werk van WSPA is
voornamelijk gericht op 4 belangrijke domeinen
van dierenwelzijn:
Gezelschapsdieren
Verantwoordelijk huisdierbezit, humane opvang
van zwerfdieren en het voorkomen van
wreedheden.
Commerciële uitbuiting van wilde dieren
Het tegengaan van fokken, wreed behandelen
en het doden van wilde dieren voor
voedingsmiddelen of andere producten.
Dieren voor consumptie
Vee-industrie, lange-afstandstransporten en het
slachten van dieren voor de consumptie.

Brooke Hospital for Animals
probeert zo veel mogelijk
mensen die met werkpaarden en
–ezels te maken hebben bij hun
werk te betrekken; niet alleen de
eigenaren van de dieren, maar
ook hoefsmeden, tuigmakers en
verkopers van diervoeder. Onder
het motto jong geleerd, oud gedaan wordt veel
aandacht besteed aan voorlichting aan kinderen.
Ongeveer 80% van de kwalen waaraan
werkpaarden en -ezels lijden wordt veroorzaakt
door onwetendheid van de eigenaren en door
armoede. Zie ook www.brooke.nl .

Om haar heen is per trail een heel team. Dit
team per trail verschillen. Ook kunnen mensen
meerdere trails mee rijden.
Wanneer u mee wilt reizen of meer informatie
nodig heeft, zie dan ook www.trailteam.nl.

Wat Het Trail Team nog meer doet.

Uw hulp en giften zijn erg welkom!

Het Trail Team organiseert jaarlijks ook Benefiet
dagen.
Deze onderlinge wedstrijddagen bestaan uit
dressuur, springen, western en aangespannen
onderdelen. Ook een prachtige puzzelrit voor
zowel ruiters als koetsen hoort daar natuurlijk
bij. Alle inschrijfgelden zijn geheel voor de
goede doelen. Vele bedrijven doneren om
bijvoorbeeld, lunchpakketten en mooi
prijsmateriaal te kunnen verwezenlijken.
Uiteraard vermelden we deze gulle sponsoren
op onze website www.trailteam.nl.

Heeft u na het lezen van deze folder de
behoefte om de mensen van Het Trail Team te
helpen bij het inzamelen van geld voor goede
doelen?
Heel graag!
Want hoe meer geld er binnen gehaald wordt,
hoe meer WSPA en Brooke Hospital for Animals
kunnen doen voor verwaarloosde werkdieren in
diverse ontwikkelingslanden.
Neem contact op met ons en informeer naar de
mogelijkheden van sponsoring.

Een sponsortocht per paard over lange
afstanden ten behoeve
van verwaarloosde dieren in binnen en
buitenland.

Het ingezamelde geld wordt door het team
persoonlijk afgegeven bij de gekozen goede
doelen.

Promotie.
Het Trail Team bemant ook op diverse
evenementen een kraam. Naast uitleg over het
goede doel, is er een “altijd prijs” loterij en een
leuke prijsvraag/raadspel aanwezig. Hierbij
wordt meer dan eens het boegbeeld van Het
Trail Team ‘Breezer’ ingezet en zijn er mooie
prijzen te winnen.
Maar ook een pot vol paardensnoepjes kan een
bron van vermaak zijn.

Contact gegevens;
Het Trail Team
www.trailteam.nl
trailteam@live.nl
mcddboer@xs4all.nl

www.trailteam.nl

