
 
Comité van Aanbeveling: Anky van Grunsven, Bonfire† en Salinero. Nederlands beroemdste 
pensioenpaarden zijn onze beschermpaarden! 
       Leeuwarden, 12 november 2014. 
 
Beste donateurs, 
 
Helemaal onverwacht bleek het gisterochtend nodig om Paddy in te laten slapen. Rond 9.00 uur kreeg 
ik een telefoontje van Bennie Wanrooij. Karin Engelman, die samen met Bennie de verzorging van 
onze paarden doet, had bij het voeren die morgen Paddy liggend in haar stal aangetroffen. Samen 
hadden Karin en Bennie heel even geprobeerd Paddy overeind te krijgen, maar bijna direct werd hen 
duidelijk dat er iets mis was met haar linkerbeen. Dierenarts Douwe Dijkman is er onmiddellijk bij 
geroepen. Paddy bleek haar linkervoorbeen, helemaal bovenaan, vlak bij de schouder, gebroken te 
hebben. Douwe heeft de hele stal nagelopen maar hij kon, evenals wij, nergens zien waar ze zich, zo 
hoog op het been, aan bezeerd kon hebben. Vermoedelijk is Paddy struikelend of half vallend gaan 
liggen en zijn door haar leeftijd, ze was 30 jaar, haar botten toch misschien ook brozer geworden. 
Paddy is kort na 9.00 uur, nadat ze een pijnstillende injectie had gekregen, geëuthanaseerd. 
 
Paddy was het laatste jaar zichtbaar ouder geworden, maar even levendig, vrolijk en actief als altijd. 
Afgelopen zondag had ik haar met grote vriendin Ginger, Fellow en Irma in de wei gelaten. De zon 
scheen, het was heerlijk weer en Paddy kon, net als Fellow, geen genoeg krijgen van het buiten zijn. 
Het was al lang donker voor ze haar hoofd over de dubbele deur naar haar stalruimte stak en liet 
weten dat ze het nu wel welletjes vond en naar binnen wilde. Op zo’n middag, in de zon, dollend en 
dravend met Fellow en grazend en poetsend met Ginger zag je absoluut niet aan haar af dat ze 
volgend jaar 31 jaar zou worden. En iedere dag als ze naar buiten ging moest je haar aan het halster 
altijd even een rondje laten maken om te voorkomen dat ze op volle snelheid het oploopje naar de 
paddock opstoof. Vol energie, levenslustig en altijd opgewekt. 
 
Paddy heeft de bijna vier jaar dat ze bij ons was volop genoten van haar pensioen. Het was 
ontroerend te zien hoe hecht Ginger, afkomstig van de voormalige Leeuwarder Manege, en Paddy 
bevriend raakten. Maar ook met alle andere paarden kon Paddy prima opschieten. En ze was dol op 
‘de ruin van haar leven’, Fellow, die ze direct herkende van Manege Waarland toen hij een jaar na 
Paddy bij ons kwam. Paddy was gelukkig, daar ben ik 100% zeker van. 
En Paddy was een mensenpaard. Bij haar stal moest ze altijd even over de manen gekrabbeld 
worden, daar gaf ze zich helemaal aan over. Of ze hing met haar hoofd over de staldeur en deelde 
speels plagerige kopstootjes uit. Paddy was gewoon een hartverwarmend dier. 
 
Voor Monique Bosch en Daniella Officier, de ruiters van Manege Waarland, die keer op keer zich voor 
200% inzetten om te zorgen dat oude manegedieren van Waarland met pensioen kunnen, is het extra 
verdrietig. Vier jaar geleden zochten ze contact met onze stichting voor het pensioen van Paddy en 
Paddy heeft een speciale plek in hun hart. Voor Monique en Daniella is Paddy het boegbeeld van een 
manegepaard dat zijn pensioen dik verdiend heeft en de start van hun niet aflatende inzet om te 
zorgen dat dat welverdiende pensioen er ook komt voor het oude dier. Na Paddy konden de andere 
paarden van Manege Waarland volgen. Wat Berthus, het paard waarmee onze stichting begon voor 
mij was, is Paddy voor hen. 
Voor Paddy zijn het vier hele goede jaren geweest. Ze heeft genoten van wat haar na 19! jaar hard 
werken als manegepaard helemaal toekwam: een welverdiende goede oude dag met een volwaardig 
paardenleven. Wij zijn heel dankbaar dat die jaren haar gegund waren tot het leven anders besliste. 
 
Met vriendelijke groet, 
Stichting Opvang Oude Manegepaarden en –Pony’s in Friesland, 
Ineke de Groot 


