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'Er kan echt geen dier meer bij in Habo's Hof'
Habo's Hof, het opvangcentrum voor paarden en andere dieren in Ter Apel, luidde deze zomer de
noodklok. Het asiel zat bomvol terwijl er enorm veel aanvragen kwamen voor opvang.
ter apel - Twaalf paarden herbergde boerderij Habo's hof van Paul Hauer en Mieke Borg, toen ze
aan de bel trokken. Ze konden de druk in hun paardenopvang in Ter Apel niet meer aan.
Financieel stond het water hen aan de lippen. Inmiddels vangen ze dertien dieren op. ''Dat wisten
we van tevoren, over dat extra paard hadden we al lang afspraken'', vertelt Hauer. ''Maar het
betekent dat er nu echt geen dier meer bij kan. We hebben ook nog andere landbouwdieren,
honden en katten.'' Het echtpaar vangt al jaren paarden en andere dieren uit alle delen van het
land op. Er zijn volgens Hauer nog twee paardenasiels in Nederland. ''Maar de oudste heeft een
wachtlijst en de andere wil dat mensen die de dieren brengen, betalen. Zodoende ko men ze vaak
bij ons terecht.'' Maar de grens aan Habo's Hof is nu bereikt. Er is geen ruimte meer en Hauer
moet eigen geld in de onderneming steken. ''De dieren kosten ons zo'n 18.000 euro per jaar. We
hebben een auto hier staan, die een tijd niet kon rijden. Er was geen geld.'' Op die alarmerende
geluiden werd de afgelopen weken vaak gereageerd. ''Particulieren hebben geld of voer gege ven.
Er hebben ook wel tachtig mensen een e-mail gestuurd. Ze willen wel een paard opnemen als er
weer een aanvraag komt. Maar alleen een paard als ze er iets aan hebben, waar ze mee kunnen
pronken. Het mag vooral niet te veel kosten. Daar hebben we weinig aan.'' Het opvangcentrum
opgeven, daar piekert Hauer niet over. Om het hoofd toch boven water te houden, zal hij bij de
opvang van nieuwe paar den strikte afspraken maken over de betaling. ''We vragen nu ook al wel
geld van mensen die met een dier aankomen, maar dat verwatert wel eens. Soms hebben de
mensen ook zulke problemen dat ze niet kunnen betalen. Maar vanaf nu geldt: als er niet wordt
betaald, nemen we geen dieren op. Het kan niet anders.''

Mieke Borg en Paul Hauer met het 31-jarige paard Indy dat aan hun zorgen is toevertrouwd.
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