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Dampig 
 
Al jaren rijd ik met mijn paard Sippie met veel plezier en zonder problemen. 
Toch dit jaar leek ook ons de pech op de hielen te zitten. 
Mij paard begon te hoesten ging happen bij het opzadelen en kwam in verzet bij het rijden. 
Natuurlijk ga je eerst denken dat het aan het zadel licht of verkeerde training of gewoon een 
verkoudheid opgelopen maar toen hij op een dag het zo benauwd kreeg ben ik met spoed naar 
de dierenarts gegaan. 
Dampig werd er gezegd 
De moed zakte me in de schoenen. 
Hoe kan dat? Waarom overkomt ons dit? 
Ik doe zoveel voor mijn paard, hij loopt overdag op de wei, heeft een goede, luchtige, 
stofvrije stal en dan toch deze moeilijk te genezen ziekte. 
Ik kreeg een kuur van de dierenarts mee en moest na een maand terug  komen. 
Zo gezegd zo gedaan. Tenslotte denk je geen andere keus te hebben. 
Na een maand waren er lichte veranderingen maar het was nog lang niet de oude Sippie. 
Terug bij de dierenarts kreeg ik te horen dat ik een tweede kuur moest starten en als deze niet 
voldoende zou aanslaan, is het einde verhaal. 
Jullie begrijpen hoe ik me voelde en ging dus zwaar depressief weg. 
Doordat ik mijn verdriet kenbaar maakte op de wedstrijden waar we nu niet aan mee konden 
doen, kwam er gelukkig iemand naar me toe die hele positieve ervaringen had met Centrum 
de Zon. 
Ik had zelf geen ervaring met alternatieve geneeskunde maar het enthousiasme en de logisch 
begrijpbare uitleg sprak me erg aan waardoor ik de stap durfde te zetten om een afspraak te 
maken. 
Tenslotte had ik niets te verliezen (zo denk je dan nog) . 
Het klinkt ongelooflijk maar het is echt waar, na 1 kuur van 14 dagen was mijn paard weer 
helemaal goed. Hij kan weer op wedstrijd, hij is weer vrolijk, en hoesten? .....helemaal niets 
meer!!!! 
Ook met het warme weer van laatst was hij niet benauwd en kunnen we weer gewoon aan het 
werk. 
Er is een wereld voor me open gegaan nu ik bij hen geweest ben en heb inmiddels begrepen 
dat er heel veel opgelost kan worden en voorkomen wat door de reguliere als hopeloos gezien 
word. 
Het kan echt. Een dampig paard kan genezen !!!!! 
Anneke en Andre heel erg bedankt en mensen die dit lezen, neem aub contact op met deze 
mensen. Je paard zal je dankbaar zijn. 


