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MIDAS...                                                                

 

 
 
Geen leuk bericht om mee te beginnen: onze lieve oude ezel Midas hebben we moeten 
laten inslapen. Vanaf december ging het steeds minder met hem; hij vermagerde heel erg 
en liep moeilijk met zijn achterbenen en kwam, vooral tijdens de vele regendagen, nog 
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maar weinig buiten. De dierenarts is er een paar keer bij geweest 
om hem met vitamine-injecties op te peppen. Na de eerste keer 
ging het korte tijd ook wat beter met hem. Eten deed hij tot het laatst 
heel goed, maar ook het krachtvoer voor oude paarden, dat hij al 
maandenlang kreeg en graag at, mocht niet meer baten. Toen hij 
niet meer op kon staan was het wel duidelijk: dit werd lijden! 
Maandagochtend 22 januari kwam de dierenarts voor Midas voor 
het laatst. We waren en zijn nog erg verdrietig. Midas is vele jaren 
samen met ons op trekvakantie geweest. Tijdens familiefeesten bij 
ons liep hij geduldig met neefjes, nichtjes en onze kleinkinderen op 
zijn rug. In oktober liep hij nog met de kleine Robyn op zijn rug en 
leek er nog niets ernstigs aan de hand. Midas is ruim 30 jaar 
geworden en we hebben veel plezier met elkaar beleefd. Het was 
een echte lieverd! 
 
 
Wat valt er meer te vertellen: We hadden, zoals iedereen in Nederland, erg veel regen. In 
de zitkuil in de tuin stond tijdelijk bijna 20 cm water en er was, vanwege de hoge 
grondwaterstand, zelfs wat water in de kelder van de boerderij gelopen. Het gras in de 
tuin en de dierenweiden was erg nat; voor Midas en lama Thomas niet goed. De stormen 
brachten ons geen schade, alleen heel veel afgebroken takken overal in de tuin en op het 
toegangsweggetje. 
 
Enkele weken eerder is onze mooie en rustige haan doodgegaan. Hij was nog niet heel 
oud, we dachten ongeveer 5 jaar. Dat was jammer, maar met een haan heb je toch een 
ander soort binding dan met een ezel die je al 30 jaar hebt. Inmiddels hebben we een 
Araucana haan- en een paar hennen gekocht. Dit soort legt groene eieren. 
 

 
 
Het ooievaarsnest werd weer eens gekraakt door Nijlganzen, maar ze waren 
waarschijnlijk op doortocht. 

Robyn met Midas 
oktober 2017 
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De viburnum, de toverhazelaars, winterjasmijn en winterakonietjes, krokussen en 
sneeuwklokjes sieren nu de, overigens nogal kale tuin. Andere bolgewassen komen ook 
al een eindje boven de grond en de knoppen van de helleborussen zien er veelbelovend 
uit. 

 
 
 
Eind februari of begin maart kunnen we de ooievaars weer verwachten. We kijken er naar 
uit! 
 
 


