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4 vanrøgtede ponyer fra Varde 
Den 25. november 2012 

 

 
 
Vi har i fredags den 23. november 2012 afhentet 4 vanrøgtede ponyer i Varde. Ponyerne er i en 
forfærdelig forfatning men er nu i sikre og trygge hende. En af vores livreddere har frikøbt alle 
ponyerne til en ublu pris for at redde ponyerne. Ellers havde vi ikke fået dem væk. Vores livredder 
har taget 2 af ponyerne, og vi har de sidste to ”Lady” og ”Vagabonden” (som vi har valgt at kalde 
ham). Den brogede pony øverst på billedet ville ikke have overlevet, hvis vi ikke havde fjernet dem 
i fredags. Politi og dyrlæge har været inde over denne sag, men vi har ikke kendskab til, hvor 
længe politiet har været på sagen, da vi først er kommet ind i sagen i sidste uge. Vanrøgten må 
have stået på længe. Ryggen og hoftebenene stikker ud, og de har ingen muskulatur på hverken 
hals eller ben, så alle kroppens ressourcer er tæret. Ponyerne går meget usikkert på sin bagpart, 
som formodentlig skyldes, at de ingen kræfter har. Ponyerne er apatiske og ved slet ikke, hvad der 
foregår omkring dem. 
 

  
NH Lady NH Vagabonden 
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Støt Lady og Vagabonden med en adoption eller en donation. Det kan være et engangsbeløb, eller 
det kan være løbende månedlige ydelser. Du bestemmer selv størrelsen. Alle beløbsstørrelser 
modtages med stor taknemmelighed. 
 
Du kan indbetale din donation på konto 0440 4530130878. Alle beløb er fuldt fradragsberettiget. 
Til dette skal vi blot bruge dit CPRnr. eller CVR nr. 
 
 
Evt. spørgsmål kan rettes til undertegnede 
 
Janne Junker 
Formand 
 
Medlem af DOSO 

Støt nyt Hesteliv og hjælp en hest i nød 


