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Even voorstellen 

Om te beginnen zal ik mij even kort voorstellen. Ik ben Petra Sallaerts en woon in Bocholt (België). 

Zelf ben ik altijd heel sportief aangelegd en mijn grote passie is paardrijden en bezig zijn met mijn 

honden.  

Op 13jarige leeftijd hebben ze ontdekt dat ik Strümpell Lorrain heb. Dit is een erfelijke 

(zenuw)aandoening van het ruggenmerg, die de spieren van het onderlichaam beïnvloedt. Hierdoor 

worden mijn beenspieren steeds stijver en treed er meer en meer spasmen op. Omdat deze 

aandoening progressief is ben ik meer en meer aangewezen op mijn rolstoel.  

Tijdens de week oefen ik mijn administratieve job uit maar mijn grote passie ligt ergens anders. In 

hondenschool Never Walk Alone help ik mee als kynologisch instructeur en ik ben gepassioneerd 

wedstrijdruiter in de westernsport. Ik beoefen verschillende disciplines in de westernsport trail, 

ranch riding, ranch trail, horsemanship en extreme cowboyrace. Maar ga natuurlijk ook heel graag 

wandelen.  

Neem zeker en vast een kijkje op youtube: https://youtu.be/wrMhOz4OxHE 

 

 

Ons doel 

Het liefst zou ik heel graag andere mensen willen inspireren om door te zetten en te doen wat ze 

graag doen (ook mensen met een handicap). Met de hulp van Nacho en Leni wil ik iedereen tonen ( 

tijdens mijn verhaal,  demo’s en wedstrijden) hoe ik mijn dromen kan waarmaken om op deze manier 

ook anderen te inspireren.  
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Reeds behaalde prestaties 

 Trail NQHA High Points 2018  

 Ranch Riding NQHA High Points 2018 + 2019 

 Winnaar Jaar klassement NQHA All Breed 2018 + 2019 

 Horsemanship NQHA High Points 2019 

 Ranch Trail NQHA High Points 2019 

 Reserve Champion Ranch Trail (2de) European Championship Appaloosa 

2019 

 4de Trail European Championship Appaloosa 2019 

 4de Ranch Riding European Championship Appaloosa 2019 

 6de Novice Belgium Championship Extreme Cowboy Race 2019 

 8ste Novice European Championship Extreme Cowboy Race 2019 

 European Champion Pec (1e) Extreme Cowboy Race 2019 

 … 

 

 

        

 

Onze planning 2020 

Onze planning voor 2020 staat al goed vol: wedstrijden, demo’s, clinic’s, …  

De volledige planning kunnen jullie terugvinden op mijn facebook pagina, hieronder alvast een 

voorproefje. 

 Demo Polly’s ranch for special kids 

 Demo westernday Pony Express 

 Summerchallenge EXCA (extreme cowboy race) 

 Belgisch kampioenschap EXCA 

 Belgisch kampioenschap PRAB 

 Jaarcompetitie NQHA 

 Nederlands kampioenschap NQHA 

 Europees kampioenschap APHC 

 … 
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Hoe kunnen jullie helpen?  

Om dit alles te kunnen bereiken wordt veel geld uitgegeven aan training, transport, uitrusting, ... Om 

dit alles te kunnen blijven doen, ben ik op zoek naar mensen, bedrijven die mij hierin kunnen 

ondersteunen. Ondersteuning kan op verschillende manieren, dit kan doormiddel van materiaal, 

uitrusting (Nacho en mij), geld , korting, ... Zelfs het geven van een plek om een demo te geven, zodat 

ik anderen kan inspireren, is nuttig.  

 

Wie kan mij hierbij helpen, ik zou heel graag al mijn dromen verder zetten en mensen blijven 
inspireren 

 

 

Sponsoring 

Sponsoring is heel erg welkom, afhankelijk van de soort sponsoring zal uw naam / logo komen op de 

trailer, kleding en website/pagina en dit alles zal te zien zijn op nationale en internationale western 

wedstrijden / demo's. Alle kleine beetjes helpen. 

Elke vorm van sponsoring wordt vermeld op facebookpagina incl. foto’s.  

 

Sponsormogelijkheid 1 

Sponsoring doormiddel van korting op materiaal of kleding => vermeld op facebookpagina incl. foto’s 

 

Sponsormogelijkheid 2 

Sponsoring op een hoodie of sweater: linker mouw, rechter mouw of borst. 

       

 

 

links 125 € 

rechts 125 € 

borst 125 € 
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Sponsormogelijkheid 3 

Sponsoring op de nieuwe paardentrailer voor 1 jaar of voor 3 jaar.  

Nr 4 is voorkant van de trailer op rode stuk.  

 
Nr 1 

L50x H30 
Nr 2 

L70x H60 
Nr 3 

L50x H100 
Nr 4 

L45x H70 
Nr 5 

Hele wand 
Nr 6 

L55x H40 

Per jaar 250 € 500 € 600 € 550 € 1500 € 350 € 

Voor 3 jaar 700 € 1250 € 1500 € 1350 € 4000 € 950 € 

 

 

           

 

Sponsormogelijkheid 4 

Elke vrije gift is meer als welkom 

Dit zal gebruikt worden voor betalen van inschrijvingsgeld wedstrijden, trainingen en lessen. 

BE08 0636 8401 2713 => mededeling: sponsoring Never give up my dream 

 

Voorstellen van andere soorten sponsoring zijn altijd welkom.  

 

 

Contactgegevens 

Voor vragen, tips of sponsoring:  

Petra Sallaerts 

+32498/806847 

Mail: petra.nevergiveupmydream@gmail.com 

Facebook-pagina: Nacho – Never give up my dream 

 

mailto:petra.nevergiveupmydream@gmail.com


Sponsordossier 2020 

Foto’s 

              

      

       

 


