
STICHTING DALLE
NOBLE HORSE

Dalle Noble Horse biedt opvang en medische zorg aan 
(zwerf)paarden in Ethiopië. Met uw steun kan onze stichting nog 

meer kansarme paarden een beter bestaan geven.

Red de paarden in Ethiopië

In Ethiopië is de armoede groot en de infrastructuur slecht. Paarden zijn hier een onmisbare kracht 
voor de bevolking. Ze worden gebruikt als vervoermiddel en vormen voor veel mensen de enige 
inkomstenbron.

Maar de eigenaren zijn meestal te arm om hun dieren de juiste aandacht en zorg te geven. Ze beladen de 
paarden te zwaar en laten ze de hele dag doorwerken, zonder rustmomenten. Ook worden veel dieren 
mishandeld uit frustratie en onwetendheid. De paarden raken daardoor snel uitgeput en worden ziek.

Wanneer ze te zwak zijn om te werken, belanden de dieren op straat. Dalle Noble Horse wil deze 
zwerfdieren opvangen en medische zorg bieden. In de toekomst komen er een opvang (voor tien 
paarden) en een mobiele kliniek. Het werkgebied is Shashamane, in het zuiden van Ethiopië. In deze 
streek is initiator Leta Misigna van de stichting geboren en getogen. Zij kent hier mensen die zich met 
hart en ziel willen inzetten voor Dalle Noble Horse.

Ook geeft onze stichting voorlichting en educatie aan de lokale bevolking. Door mensen ervan bewust 
te maken dat een respectvolle omgang met dieren loont, voorkomen we veel leed. We werken daarbij 
samen met andere dierenwelzijnsorganisaties.
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Donateur worden
Met uw donatie of gift kunnen we zwerfpaarden in Ethiopië 
redden en verzorgen!

Vanaf € 15,- per jaar bent u al donateur van Stichting Dalle 
Noble Horse. Aanmelden als donateur kan door een e-mail 
(met uw adresgegevens) te sturen naar 
info@dallenoblehorse.org en minimaal € 15,- per jaar over te 
maken naar rekeningnummer NL89 TRIO 0781 4496 42 t.n.v. Stichting Dalle Noble Horse 
te Amsterdam o.v.v. ‘Donatie (en het jaartal)’.

Verder is elke gift, groot of klein, van harte welkom. Als u eenmalig geld wilt overmaken, kan dat 
op bovenstaand rekeningnummer o.v.v. ‘Gift’.

Adopteer een paard (op afstand)
U kunt ons helpen, bijvoorbeeld door donateur of vrijwilliger te 
worden. Ook het op afstand adopteren van een paard is 
mogelijk. Zoals Dalle, het paard waarnaar de stichting is 
vernoemd.

Dalle is begin 2013 door Leta (initiator van de stichting) van de 
straat gehaald. Hij zwierf in de buurt van de markt in de stad 

Shasemane, waar hij afval en restanten at. Dalle was er slecht aan toe; hij was mager, had overal 
op zijn lichaam wondjes en bloedde uit zijn mond. Nadat de oorspronkelijke eigenaar officieel 
afstand deed van Dalle, heeft Leta een particuliere verzorger gevonden, maar hij blijft eigendom 
van Stichting Noble Horse. Dalle heeft nu een onderkomen 
waarbij hij niet de hele dag in de zon hoeft te staan.

De verzorging van Dalle kost maandelijks € 50,-. Vanaf € 10,- 
per maand kunt u Dalle op afstand adopteren. Dit kunt u ook 
doen samen met  anderen of uw club of vereniging.

Aanmelden als adoptant, donateur of vrijwilliger kan via 
info@dallenoblehorse.org.  Of bel naar tel. 06 - 19 01 90 35.

Kijk voor meer informatie op www.dallenoblehorse.org
 

www.facebook.com/DalleNobleHorse
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