Helaas heb ik nergens datums bijgehouden van mijn klachten naar de dierenbescherming. Ik
heb in een periode van een dik half jaar 3x klacht neergelegd over 2 graatmagere
shetlandponys, die op een heel klein stukje grond staan zonder gras, die geen eten of water ter
beschikking hadden. Ze moesten het doen met groenten en tuin afval (wat dodelijk kan zijn
voor paarden) die goedbedoelende buren hun gaven. Met hoeven die omkrulden,enz.. Ze
stonden in de -------- in -------.Ik heb zeker 2x een klachtenformulier ingevuld bij
dierenbescherming vlaamse ardennen, de politie die me doorverwees naar de Blid, daar heb ik
ook klachtenformulier ingevuld.. Na dat ik niets hoorde heb ik de Blid gebeld. Die zei dat ze
eens gingen kijken als ze tijd hadden!.Volgens mij zijn ze nooit geweest.
Dan kwam ik een paardje tegen bij paardenhandelaar ----- die niet op zijn hoeven kon staan,
op zijn voorbenen stond het beestje op zijn knieen. Nu zit ik al lang genoeg in de paarden om
te weten dat dit paard zo geboren is, als veulen kan daar makkelijk iets aan gedaan worden
(voetjes worden met gips rechtgezet om de pezen te verlengen, als het heel ernstig is word er
een stukje pees doorgesneden).Het ergste is dat dit paard minumum 2 jaar oud was. En dus al
2 jaar heel zwaar afziet.
Het veulen laten inslapen was dus veel menselijker geweest als men het geld niet had het te
behandelen.
Paardenhandelaar ------ koopt ook paarden op om te slachten, dit was dus duidelijk zo'n geval,
helaas staan ze daar soms nog een paar dagen met zware verwondingen, en moeten dan nog
op transport (misschien wel camion volgepropt naar Italie).
Ik vind dit niet kunnen, maar behalve dat moet vooral de VORIGE eigenaar die dit paard
minstens 2 jaar zo laat afzien opgezocht en gestraft worden. Wij hebben wel 10 telefoontjes
gedaan, naar de Blid (die kon niets doen, want ze konden zogezegd niet op iemand terrein
komen), terwijl de deuren daar altijd openstaan voor klanten, ook hebben ze een ruitershop,
dus iedereen loopt daar binnen en buiten), de politie, de inspectie van landouw of hoe heet
dat?, Gaia (kan niets doen, doet alleen maar georganiseerde dierenmishandeling), iedereen
stuurde ons door naar ergens anders, tot we weer waren waar we begonnen waren.

