
Geef paarden nog een tweede kans
Chronische hoefproblemen veroorzaken veel pijn bij paarden en 
leed bij hun eigenaren. Toch is het geen doodlopende weg. 

Veel ‘paardenmensen’ zijn niet op 
de hoogte van de mogelijkheden 
die er zijn om zogenaamde 
uitbehandelde paarden weer te 
genezen. Wij willen hier meer 
bekendheid aan geven, zodat wij 
nog meer paarden een tweede 
kans kunnen aanbieden.

Het bestuur van de Stichting bestaat uit Eriko Ohashi en Wim de 
Leeuw. Wij runnen samen ook een dierenartsenpraktijk, die 
voornamelijk met natuurlijke middelen en – methoden werkt. 
Vanuit onze praktijkwerk zijn we tot de conclusie gekomen dat:

• veel paarden volkomen onterecht opgegeven worden door 
verkeerde diagnose’s en behandelmethoden

• gezondheidsproblemen door gangbare praktijken (verkeerd 
bekappen, hoefbeslag, onverantwoord medicijngebruik, 
entingen en verkeerde voering) veroorzaakt worden

• huidige rij technieken en – onderricht schadelijk zijn voor 
paard en ruiter 

• onwetendheid bij het gros van  de betrokken mensen een 
grotere factor is dan onwil 

• natuurlijke middelen en methoden uitermate krachtig en 
effectief zijn
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De Stichting Biomentor heeft momenteel vier weiden (totaal 
ongeveer 6 ha) in gebruik en heeft 12 paarden. Alle weiden liggen 
direct aan de Geul. Sommige paarden waren afgeschreven en zijn 
overgenomen door de Stichting ter revalidatie.

Bij de revalidatie van paarden gaan wij ze: 
• natuurlijk bekappen, 
•  24 uur per dag weidegang geven (als kudde) 
•  diergericht natuurlijk voeren 
•  gecontroleerde beweging geven (o.a. met hoefschoentjes)
Het is opvallend dat de paarden er ‘geestelijk’ ook enorm van 
opknappen. Diverse paarden zijn al met succes gerevalideerd.

Verder wil de Stichting Biomentor:

• meer bekendheid geven aan natuurlijke methoden van 
zelfgenezing en het belang van natuurlijke omstandigheden 

• promotie van rijden en recreëren zonder hoefijzer en bit 
(‘Natural Horsemenship’) 

• promotie en onderzoek naar methoden die meer aansluiten 
bij de aard van het paard 

• mensen opleiden als Gezondheidsdeskundigen voor de 
Natuurlijke Paardenhouderij

• deskundige adviezen geven over de juiste voeding

Hebt u misschien een paard met problemen en u wilt dat er actie 
ondernomen gaat worden. De volgende opties zijn mogelijk:

• Indien u niet meer dan 30 km weg woont, kunnen we op 
locatie bij u de hoeven bijkappen, eventuele medicatie 
verzorgen en het herstelproces begeleiden.

•  Als u verder weg woont, kunt u uw paard bij ons in pension 
zetten voor de revalidatie.
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