
De liefde voor paarden en de na-
tuur is Sanna met de paplepel in-
gegoten; hoe kan het ook anders
met tekenares en enorm natuur-
liefhebster Marjolein Bastin als
moeder. Sanna vertelt: “In ons

gezin was heel veel aandacht
voor de natuur. Ik had het geluk
samen met mijn broer op te
groeien in de Veluwse bossen.
Die basis zit er dus vanzelfspre-
kend in en dat is heel fijn. Mijn
ouders reden altijd al paard en
op mijn vijfde kreeg ik mijn eer-
ste paardje: een Shetlander”.

Sindsdien spelen paarden een
belangrijke rol in haar leven.
“Tijdens mijn periode op de Mid-
delbare Bosbouwschool in Velp
kon ik het paardrijden, op paar-
den van Natuurmonumenten,

mooi combineren met buiten
zijn en leren over en van de na-
tuur.”

Mennen
Meer dan twintig jaar geleden
kwamen Sanna en haar man
Dino Klein wonen op de plek
waar ze nog steeds wonen, mid-

denin de Wekeromse bossen. “Ik
ben pas paarden gaan mennen
toen de kinderen (Merel en
Roos), nu 17 en 14 jaar, er al
waren. Eigenlijk begon het een
beetje vanuit praktisch oogpunt.
Toen de kinderen nog klein
waren, schoot het paardrijden er
vaak bij in. Dat was het moment
waarop ik besloot mijn koet-
siersbewijs te halen. Ik zette de
Maxi-Cosi op de wagen en zo
hebben Merel en Roos leren ge-
nieten van mooie boomtoppen,
vogels, de bosgeur en natuurlijk
het hoefgetrappel.” Sanna vond

het mennen zo leuk dat zij ook
al gauw haar tweespanbewijs
haalde en twee fjorden voor de
wagen zette. “Inmiddels rijden
ook Merel en Roos mee op hun
pony.” “Wij zijn de hekkenslui-
ters!”, zeggen de dames lachend.
“Ideaal, ik kan op de koets blij-
ven zitten en zij openen en slui-
ten de hekken die we
tegenkomen. Maar het is natuur-
lijk vooral ook heel gezellig dat
we deze hobby delen”, zegt
Sanna.

Eigen bedrijf
Veel mensen weten het mis-
schien wel: Sanna runde tien
jaar lang een Marjolein Bastin-
winkel in Ede Centrum. “Dat was
een een hele mooie tijd en soms
mis ik het ook echt nog wel een
beetje. Het was echter ook een
periode waarin ik wat minder
tijd had voor de paarden dan ik
zou willen. Met het sluiten van
de winkel kwam hier verande-
ring in en besloot ik al snel ook
anderen mee te willen nemen op
de koets.” Sanna, die nog een
paar uur per week bij een paar-
densportwinkel in Veenendaal
werkt, richtte haar bedrijf ‘Ve-
luwe Mentocht’ op en vier jaar
geleden kwamen er twee drach-
tige Freibergers bij. “Het is ont-
zettend leuk om mensen dat
gevoel van rust te geven dat je
zelf ook iedere keer weer ervaart
als je koetst. Meestal gaan men-
sen na zo’n twintig minuten ont-
spannen en dan zie je dat ze het
echt lekker beginnen te vinden.”
Alle eer aan Sanna zelf, want zij
straalt een en al rust uit en weet

de mensen als geen andere te
vertellen over de natuur en de
dieren die er rondlopen en -vlie-
gen. Vol passie vertelt zij bij-
voorbeeld over de eerste
leeuwerik die zij enkele weken
geleden voor het eerst weer sig-
naleerde of over de wilde pony’s
die op De Mossel/Planken Wam-
buis te vinden zijn.

Tochten
Sanna heeft thuis in totaal acht
paarden staan, waarvan er vier
van Marjolein en haar man Gas-
ton Bastin zijn. “Twee Freiber-
gers worden dit jaar 3 en zijn
nog net te jong om voor de koets
te staan. Ook hebben we een
paard van 29 jaar oud, die geniet
hier van zijn oude dag.” De ove-
rige paarden zijn geschikt om
voor de wagen te spannen.” In
totaal kunnen er volgens Sanna
maximaal zes personen op de
comfortabele koets. “Bij grotere

groepen pakken we de tweede
koets erbij en dan rijdt een
vriendin van ons deze tweede
koets.” Sanna zorgt ervoor dat
de gasten de mooiste plekjes te
zien krijgen. 

      
     

     
    

  
      

    
     

      
     

     
     

  

   
      

    
     

    
       
      
      
     
     

      
      

     
       

     
      

      
     
      

       
     

     
     

      
      

 
      

     
    

      
    

      
     

      
      
       
        

      

    
     

    
      

     
    

       
      

      
     

      
     

       
      

      
     

      

WEKEROM - Voor op de bok, de wind door je haren en twee briesende paarden voor je: voor Sanna Bastin uit Wekerom bestaat
er niets mooiers. Met acht paarden in de wei en twee koetsen in haar bezit, heeft ze de luxe om het bos in te gaan wanneer
ze maar wil. Het liefste samen met haar dochters. Met haar bedrijf Veluwe Mentocht neemt ze jaarlijks regelmatig mensen
mee op haar comfortabele wagens. “Hoe druk ik ook ben, koetsen is altijd fijn.”

Het leven van Sanna Bastin is verweven met paarden en natuur

“Met de koets kom je op plekj      
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