Nyhetsbrev från Intact EQ april/maj 2010
En bild säger mer än 1000 ord, och en film säger väl ännu mer?
Gå in på www.intacteq.com för att se filmer på våra ponnyer.
Kom och besök vår monter den 22/8 på ”Uppländsk ridsport 2010” Akademistallet, Uppsala

Det är torrt och det är varmt men vi har nog
hittat några av världens finaste ponnyer…
Det är de tankarna som finns inom mig när jag
åter igen kliver in på ridcentret i Trichy och ser
Jenny rida runt på Equality Line i paddocken.
Det är lite drygt tre månader sen hästlastbilen
rullade in med ponnyerna och mycket har
hänt sen dess. Jenny har gjort ett fantastiskt
jobb med träningen.
En morgon när jag följde med henne till stallet
fick jag rida på Equality Line medan hon
promenerade med lilla Nobel. Vi gick till ett
område en bit utanför centret som sist jag var
här var en liten sjö, nu var det som en
sandstäpp med några torra buskar.
I indiska kläder som fladdrade galopperade jag
runt och det var som att vara tio år igen.
Nu har volontärerna åkt hem, ponnyerna sköts
av Ganesan och Rachel och får en viloperiod
innan nästa gäng kommer ner i början på
september för att fortsätta träningen.
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Volontär på väg till Indien
Det är med stor glädje jag ser fram emot att få
åka till Intact special school för att få vara del i
att införa ridterapi. Jag hoppas jag kan bidra
med att barnen skall finna ro och glädje i att
vara med hästarna. Att samvaron och
ridningen skall ge dem ökad livskvalitet och
självförtroende.
Jag satt mig in i ridterapi genom att ha kontakt
med habiliteringen här i Örebro och delta vid
handikappridningen som de haft i Karlslunds
ridskola.
Jag heter Kristina Hildingsdotter bor i Örebro
och är legitimerad arbetsterapeut. Jag har
arbetat i det yrket sedan 1982 i olika
verksamheter. Min specialitet är neurologiska
funktionshinder och rehabilitering.
Jag har ett naturligt handlag med barn och en
utvecklad pedagogisk förmåga att nå fram till
dem. Jag började rida som 11 åring och red
regelbundet tills jag blev vuxen.

Ett varmt TACK till alla i Biståndsgruppen från skarpnäcks dagliga verksamhet. De har aktivt samlat in
ridutrustning som kommer vara till god hjälp för barnen på INTACT special School.

Stöd vårt arbete genom att bli medlem (100 kr) eller sätta in ett bidrag på PG: 90 11 31‐3.
Märk inbetalning med EQ så går pengarna till ridterapiprojektet.

Fortsatt trevlig sommar önskar Intact EQ

Intact EQ är en ideell förening där 95,9 % av insamlade medel når fram till verksamheten i
Indien.
Föreningen är politisk och religiöst obunden.
Plusgiro: 90 11 31‐3

E‐mail: intacteq@gmail.com

Hemsida: www.intacteq.com

