
Hoe worden jullie /of blijven jullie Vrienden van Vires Animaliae? 

Om de dieren dat te blijven geven wat ze nodig hebben, en om de Non profit organisatie te laten 
groeien hebben we jullie hulp nodig!. Om daar vorm aan te geven hebben we o.a gekozen voor  

de optie Vrienden van Vires Animaliae 

Voor wie: Bedrijven, ZZpers, verenigingen, eigenlijk elke organisatie die binnen ons 

plaatje past. 

Je kan kiezen uit onderstaande opties  

• Je kiest om hier trainingen te geven met onze paarden en zal een deel van de opbrengst 

( minimaal €250,- per jaar) van de geplande training, en of activiteiten naar de dieren 
gaan die hier verblijven. Natuurlijk betaal je buiten die 250,- de locatie kosten, en indien 

nodig overnachting, en indien nodig catering. We vermelden jou bedrijf op de bladzijde 

Vrienden van Vires Animaliae van onze site, met link naar jouw site.  

• Als je kiest voor ondersteuning door te helpen met bijvoorbeeld materialen, trainingsspul-
len, apparatuur, dus gebruiksbenodigdheden twv minimaal €250,- per jaar, is dat de beta-

ling voor de vermelding op de bladzijde Vrienden met link naar jouw site.   

• Wil je graag Vires Animaliae Financieel ondersteunen, dan betaal je minimaal 175,- per 
jaar, en komt er een naamsvermelding op de bladzijde Vrienden als sponsor en link naar 

jouw site. 

Bij alle drie opties delen wij regelmatig een onderwerp vanaf jouw FB pagina op de FB pagina 

van Vires Animaliae, en soms op de privé pagina van Monique. We hebben nu op onze Fb pagina 

gemiddeld 10000 bezoekers per week, wat alleen nog maar meer zal worden. Je schrijft mini-

maal één blog per jaar over wat je doet, of wat je graag wilt delen. Deze plaatsen wij op ons 

Blog en delen we ook weer met vele. 

Wil jij ook Vrienden van Vires Animaliae worden,  hier trainingen geven met de  die-
ren, of gewoon jouw eigen kennis delen, of zakelijk ondersteuning geven. Of mis-

schien alleen een melding van jouw organisatie op onze site hebben, stuur ons dan 

gerust een mailt: info@vires-animaliae.com 

Wat zijn uw voordelen? 

• Je geniet van een prachtige natuur op de locatie waar Vires Animaliae haar dieren heeft    

       leven, in Portugal. 

• Je een prachtige locatie hebt om jouw trainingen, workshops, lezingen te geven.  

• Je hier uw kennis kan delen met wie je wilt 

• Je lieve dieren hebt om mee te werken als je dat wilt, en past in ons plaatje  

• Je minimaal 1 keer per jaar jezelf kan presenteren op ons blog 

•  

En niet te vergeten! 

• Je mee helpt aan de ondersteuning voor het goede onderkomen, en verzorging van alle  

dieren die hier wonen.  

 

Wij danken jou/jullie voor hulp en ondersteuning, het helpt de organisatie enorm !! 

Team Vires Animaliae!  

Www.vires-animaliae.com 

 


