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Stichting Vires Animalia( de latijnse benaming voor “de kracht van het dierenrijk”) 

Ze houdt zich bezig met het welzijn van dier, natuur en mens. 

  

 

Bijgaand document beschrijft wie Vires Animaliae is  

en wat ons beleidsplan is voor jaar 2020. 
 

 
 

        

                     
1. Achtergrondinformatie 

 
Vires Animaliae is een organisatie dat zich al wat jaren bezighoudt met alles wat te maken 

heeft met een meer natuurlijke omgang tussen mens en dier. De stichting welke officieel is 

opgericht in Juli 2018 staat op dit moment nog in haar kinderschoenen en is drukdoende 

nieuwe uitdagingen en nieuwe ideeën te ontwikkelen. Vanuit liefde en passie voor dieren is 

deze stichting opgericht met als doel dieren op te vangen en te herplaatsen en mogelijk in 

te zetten voor trainingen om mens, dier en natuur weer bij elkaar te brengen.  

 

In belang van de dieren houdt ze zich ook bezig met nieuwe ontwikkelingen en 

verbeteringen in de markt (met name op het gebied van diergezondheid) en het deelnemen 

aan mogelijk interessante onderzoeken hiernaar.  

 

Alles wat met fysieke en mentale gezondheid te maken heeft is voor ons als mens en voor 

het dier van groot belang. Een goede samenwerking tussen mens, dier en natuur kan 

daarom niet misgaan. We werken samen met mensen die weliswaar uiteenlopende 

achtergronden, maar eenzelfde visie hebben op het gebied van diergezondheid en het 

omgaan met mens en dier. Samen zijn ze in staat mensen en dieren te helpen om terug te 

keren in het authentieke ‘zijn’. 
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2.1 Doel en visie van de organisatie is: 

 

•We vangen dieren op die mentaal, of fysiek beschadigd zijn, niet meer welkom zijn bij hun 

eigenaren, of zijn opgegeven door de veterinaire geneeskunde. Deze dieren hebben 

deskundige en liefdevolle begeleiding nodig. Wij geven deze begeleiding door de dieren te 

plaatsen in een meer natuurlijke leefomgeving, ze te voorzien van voeding die past bij de 

biologie van het paard en door hen gerichte training en persoonlijke begeleiding te bieden. 

   

•De dieren een natuurlijke leefomgeving geven, zodat ze weer kunnen zijn wie ze zijn, dus 

terug keren naar hun authentieke zelf. De kudde paarden leven in vrijheid, op een groot 

landgoed, waar ze als familie samen zijn. Er wordt aan geboortebeperking gedaan, maar zo 

nu en dan worden er veulens geboren die in de kudde blijven totdat ze duidelijk afstand 

gaan nemen van de vaste groep.  

 

•De mens inzichten aan te reiken, door middel van diverse trainingen en/of diverse 

Coaching programma's met deze dieren als voorbeeld.  Het is ook mogelijk is om hier de 

kudde te observeren als leerschool hoe paarden nu eigenlijk in een kudde leven met hun 

kinderen groot en klein, dan aan, gedrag, lichaamstaal en onderlinge communicatie. 

 

•Deze inzichten verschaffen u handvaten om met dieren in harmonie samen te kunnen 

werken., Ook om eventuele stagnaties op te lossen tussen u en uw dier, en of in uw 

dagelijks leven, of op werkniveau.  

 

•Onze organisatie is dus tweeledig. Het opvangen van dieren en de mens bewust maken van 

"de kracht van het dierenrijk".  

 

 

Zoals in statuten zijn opgenomen: 

2.1. De stichting heeft ten doel:  

a. het opvangen van dieren die mentaal en/of fysiek beschadigd zijn, dan wel niet meer 

welkom zijn bij hun eigenaren en/of zijn opgegeven door de veterinaire geneeskunde;  

b. het realiseren van een ‘natuurlijke’ leefomgeving voor dieren, zodat ze weer terug kunnen 

keren naar hun authentieke zelf;  

c. het vergroten van het inzicht van mensen met betrekking tot de natuurlijke- en 

harmonieuze omgang van mensen met dieren; 

d. het door coaching opheffen van de stagnatie die bij mensen in hun leef- en/of 

werksituatie en/of in hun relatie met hun dier is ontstaan, 

e. het bevorderen van een meer ‘natuurlijke omgang’ tussen mensen en dieren, 

f. het ter adoptie aanbieden van paarden die mogelijk weer naar liefdevolle eigenaren 

kunnen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   De kracht van het Dierenrijk  
 
 

 

4 

 

 

 

 

2.2 Hoe zal Vires Animaliae onder anderen haar doel bereiken:  

 

De mens bewust maken van de mogelijkheid tot een betere samenwerking met zichzelf, 

anderen en de omgeving waarin zij leeft. Wij zijn van mening dat wij als mens mogen gaan 

inzien dat het dierenrijk en haar natuur als een voorbeeld voor ons kan dienen. Door 

mensen en dieren samen te brengen in een omgeving die voor beiden als natuurlijk en 

prettig wordt ervaren creëer je een voedingsbodem voor geestelijke en fysieke groei. 

 

De kernactiviteiten van Vires Animaliae zijn: het opvangen van dieren, het verzorgen van 

dieren, het trainen van dieren op een wijze welke past bij hun natuurlijk zijn, het verzorgen 

van leiderschapstrainingen, het geven van lezingen en presentaties en coaching met en 

zonder dieren. Het terugplaatsen van dieren in eenzelfde omgeving en training welke ze bij 

Vires Animaliae hebben mogen ontvangen. Het openstellen van de mogelijkheid tot 

observatie leerschool van een kudde paarden, met als doel dat men inzicht krijgt, wat is nu 

een paard. Dit zal voor educatieve doeleinde ingezet gaan worden.  

 

Tevens zullen we sponsoren, donateurs, fondsen werven om bovenstaande doel te gaan 

bereiken.  

 

Zoals in de statuten is opgenomen:  
 

De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door: 

a. het realiseren en onderhouden van natuurlijke leefomgeving voor paarden volgens het 

concept en begrip Paddock Paradise, 

b. het initiëren van onderzoeksprogramma’s met hippische onderwijsorganisaties en/of 

universiteiten. 

c. het ontwikkelen, organiseren en verzorgen van (educatieve) trainingen, coaching en 

lezingen in binnen- en buitenland. 

d. het (doen) organiseren van en/of deelnemen aan evenementen, beurzen, activiteiten 

en/of bijeenkomsten. 

e. het realiseren en onderhouden van een eigen website. 

f. het realiseren en bieden van educatie en retraite- en herstel mogelijkheden voor en met 

dieren in met name maar niet beperkt tot Portugal. 

g. het realiseren en uitvoeren van een adoptieplan voor dieren. 

h. het werven van fondsen. 

i. het (doen) verstrekken en bieden van informatie, advies en/of begeleiding, onder andere 

door gebruikmaking van de verschillende beschikbare vormen van media. 

j. samen te werken met diverse organisaties en instellingen. 

k. het doen of laten verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de 

ruimste zin verband houden of naar het oordeel van haar bestuur daartoe bevorderlijk, 

nuttig en/of gewenst kunnen zijn. 

 

 

Gerealiseerd 2019 

Nieuw Hekwerk rond om het huis, hekwerk voor aparte ruimte magere opvangpaarden. 

Nieuw hekwerk voor het huis geplaatst voor de grote groep paarden.  

4 paarden en 1 hond geadopteerd en zijn naar Nederland verhuist. 

Nieuwe donateurs ontvangen, aantal nieuwe Vrienden van Vires Animaliae ontvangen en 

donateurs die materialen gedoneerd hebben.  

Palen voor de schuur geplaatst. 

Start gemaakt Workaway vrijwilligers, werkt goed en fijn.  

ANBI status ontvangen vanaf 1 januari 2019. 
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3. Bijkomende belangrijke bepalingen 

Beloning bestuurders zoals omschreven in Statuten, 2.3.  

 

De stichting beoogt niet het maken van winst.  

VERMOGEN.  

Artikel 3.  

3.1. De activiteiten van de stichting worden gefinancierd door: 

a. baten voortgekomen uit de door de stichting ontplooide activiteiten; 

b. het verkopen van dier gerelateerde producten;  

c. subsidies en/of fondsenwerving en/of crowdfunding;  

d. donaties en giften; 

e. schenkingen, erfstellingen, legaten en lastbevoordelingen;  

f. revenuen van het vermogen;  

g. alle overige bijdragen en inkomsten.  

3.2. Erfstellingen kunnen door de stichting niet anders worden aanvaard dan onder het 

voorrecht van boedelbeschrijving, tenzij het bestuur unaniem anders beslist.  

3.3. De stichting houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig - is voor de 

continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van haar doelstelling.  

3.4. Geen der bestuurders kan over het vermogen van de stichting beschikken als ware het 

zijn eigen vermogen.  

3.5. Bestuursleden krijgen voor hun in die hoedanigheid verrichte werkzaamheden geen 

andere beloning dan een vergoeding voor gemaakte onkosten. 
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4. Organisatie samenstelling Stichting Vires Animaliae 

 
Zonnewende 181 

 
7325 EP Apeldoorn 
 

KvK 72079681 
 

RSIN 8589.77.266. 
 
Rabobank: NL02RABO0128355948 

 
Apeldoorn, Nederland 

 
Bestuurders 
 

JWM Ros, Voorzitter 
 

BWE Ros, Secretaris 
 

DW v Wijngaarde, Penningmeester 
 
Directie vrijwilliger 

MAF Ros 
 

 
Apeldoorn 1-1-2020 


