Beste
Mijn naam is Cindy Resseler en ik ben oprichter van de vzw Free Run Paddock.
FRP wil vooral onze jeugd de kans geven een uitlaatklep te vinden in deze niet altijd even
makkelijke tijden. Soms zijn adolescenten zo het slachtoffer van de maatschappij, hoge
stress, hoge verwachtingen, problemen in de thuissituatie, financiële moeilijkheden. Hun
vraag naar hulp gaat dikwijs verloren in het grote kluwen van de hulpverlening. Wij als FRP
proberen een veilige haven te bieden die zeer laagdrempelig is en makkelijk toegankelijk. Wij
willen hen de kans geven om tot rust te komen, met en door onze paarden.
Dit komt tot stand doordat de band en de communicatie tussen mens en paard centraal
staan. Een ongedwongen , niet dwingende vorm van omgaan met een paard aan de hand
van grondwerk, bitloos rijden, wederzijds respect.
Ook willen wij jonge kinderen op deze manier een andere kant van het paardrijden leren
kennen, geen rondjes rijden in een piste met allerlei attributen maar een band laten
opbouwen met de paarden. Ze vooral een plaats geven waar

Paarden ‘paard’ mogen zijn en jij ‘JIJ’ mag zijn.
Free Run Paddock heeft als doel op kleine schaal paarden zo natuurlijk mogelijk te
huisvesten.
Daarenboven willen wij de kans geven aan jong en oud om op een andere manier met
paarden om te gaan, niet zoals we gewend zijn op klassieke maneges. Wij trainen onze
paarden Natural Horsmanship en rijden liefst western.
Dit komt door stand door het organiseren van kleine workshops (max 5 tot 10 deelnemers)
met gerenomeerde lesgevers,mensen die gedreven zijn in hun passie, gaande van
grondwerk, relaxatietherapie, bitloos en ijzerloos rijden, tot infomomenten over voeding,
ontspanningstechnieken, kinderkampjes en zo verder. Uiteraard kunnen wij niet bestaan
zonder de hulp van vrijwilligers, verzorgers, mensen die financieel steunen en sponsoring.
Ondanks het feit dat wij al heel veel dingen gerealiseerd hebben blijven we de nood aan
uitbreiding hebben. Daarvoor hebben wij ook een project gemaakt:
FRP goes Glamping (zie bijlage)
Wij hebben in het verleden prachtige dingen met onze geweldige vrijwilligers gemaakt met
steigerhout en steenschotten zoals een terras, een mooi afdak, een nieuwe schuilstal,
verzorgboxen voor de paarden....
Nu willen wij graag nog wat uitbreiden.
Onder meer willen wij de poetsboxen voorzien van steenschotten, het afdak afwerken door
de constructie dicht te maken zodat het materiaal veilig en droog kan bewaard worden, en
we meer natuurlijke wateropvang kunnen creëren dat dan kan dienen als drinkwater voor de
paarden. Een canvastent zodat we ook in de winter en bij minder zomers weer ook een groot
deel van onze activiteiten kunnen laten doorgaan.

Na wat berekeningen, plannen en ontwerpen kwamen we toch weer snel uit op veel
materiaal.
De vraag is : Zien jullie het zitten om mee je schouders te zetten onder dit project? Het
is een project waarbij je makkelijk kan volgen wat hier gebeurt en ten goede komt van
onze kwetsbare jongeren en iets minder jonge.
Wil jouw bedrijf hier aan meewerken? Kan jij ons financieel of materieel steunen? Hoe
klein of groot uw bijdrage ook mag zijn, wij omarmen het en zijn dankbaar om elke
vorm van hulp. Aarzel niet en laat het ons weten.
In ruil voor sponsoring maken wij uiteraard zeer graag reclame voor u of uw bedrijf. Op de
website, via facebook, in onze flyers,op alle evenementen die wij organiseren of aan
deelnemen.Vanaf een sponsering van € 250 worden jullie mee specifiek mee vernoemd in
het FRP Goes Glamping project.
Hopend op een positief antwoord
Met vriendelijke groeten

Cindy Resseler
Free Run Paddock
www.freerunpaddock.be
Facebook : https://www.facebook.com/freerunpaddock/?fref=ts

Foto

Eenheidsprijs :
+- 1200 €

totaal
+-1200

Toebehoren tent

Binnentent - grondzeil

+- 250

De luxueuze Orlandkachels zijn vervaardigd
uit uiterst degelijk
materiaal en voorzien
van drie ruitjes,
waardoor u ook in uw
tent kan genieten van
een warm en knus
gevoel. Het
kachelonderstel biedt
bovendien voldoende
ruimte voor het
stockeren van
houtblokken. De
tentkachel kan ook
uitgerust worden met
een oven, zodat u
gemakkelijk kan bakken
in uw tent

Verwarming tent

+- 800

10 Veldbedden

Prijs stuk : € 60

+- 600

20 yogamatten

Prijs stuk : € 25

+- 500

Omschrijving
Een Sibley 600
Canvastent
Voor de yoga,
workshops,
kinderkampen het jaar
rond.

Bestaande ruimte
uitbreiden en
efficiënter gebruiken.
dichtmaken
constructie afdak.
droogmaken van
poetsplaatsen van
paarden
(aankoop hout,
steenschotten,
schroeven,
dakplaten.. etc…)

Bijzondere
kenmerken:
De Honda EU30i. Dit is
een compact en stil
aggregaat. Het
aggregaat is uitgevoerd
met de Honda-InverterHet gewicht is daardoor
slechts ca. 35kg.

Budget voor jongeren

Klein materiaal

TOTAAL

*+- 500 m
+- 2500
steigerplanken van
20cm/4m/5cm
*+-100m²
steenschotten
plus bijhorende
onderbalken
*4 dakplaten
grijs 4x1 m
* +- 15 m² plexiglas
voor ramen
*schroeven,
bevestigingsmateriaal,
fijne latjes, etc
We hebben geen
+- 2500
stroomvoorzieningen
op de paddock en dus
afhankelijk van
stroomgroep.
Leskaarten, bon,
deelname aan
workshops etc
Kleding, caps,
agilitimateriaal
lessen,etc

+-1000
+- 500

+- 10000

Zij hebben reeds gesponsord:
Firma
ENGIE
Hoofdsponsor Project

Bedrag
€2500

Frank Jans bvba
Zevenputtenstraat 22,
3690 Zutendaal, België
BE0629972438
T: +32 478255084
E: info@houtenplaten.be
www.houtenplaten.be
www.industrialart.be

Houten
steenschotten
twv 300€

Ijzerwaren Trentels
Maurits Sabbestraat 98
2800 Mechelen
T: +32 15219249
E: info@trentels.be
www.trentels.be
www.trentelswebshop.be

Schroeven en
vijzen twv
250€

