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Beste donateurs, 
In deze nieuwsbrief belangrijk nieuws: er komt een oud manegepaard bij, Halinda, een 23 jaar 
oude schimmel. Merrie Halinda komt van manege Waarland in de Kop van Noord-Holland. 
Uiteraard komen al onze oudjes aan bod in de rubriek ‘’onze paarden’’. Verder de Donateurdag 
op 16 september j.l. en activiteiten en acties rond Halinda’s pensioen 
 

Halinda 
Manegepaard Halinda, 23 jaar oud, heeft jaar in jaar 
uit volop haar best gedaan in Manege Waarland. Een 
hele harde werkster. Jarenlang liep ze voorop in de 
Carrousel teams (dressuurgroepen van 16 ruiters). 
Sterk en werklustig. Zo’n paard dat álles geeft voor 
haar ruiters. Met 20 jaar is een paard officieel oud en 
het zegt veel over de goede manier waarop Manege 
Waarland met haar dieren omgaat, dat hun manege- 
paarden nog járen na die leeftijd volop kunnen 
werken – zie de pensioenleeftijden van hun paarden 
die al in onze stichting zijn opgenomen:  Paddy en 
Baltimore (met 26 jaar) en Fellow (op z’n 24

e
 met 

pensioen) . Maar eens komt er het moment voor  
ieder  manegedier dat het doodgewoon te oud wordt 
om te werken.  
 
We zijn flink aan het rekenen gegaan toen we de 
vraag kregen of ook Halinda in onze stichting kon 
worden opgenomen. We komen al donateurs tekort 
en we wisten dat het heel moeilijk zou worden om nog 
meer donateurs te werven in Manege Waarland. In 
twee jaar tijd is Halinda het vierde dier van die 
manege dat met pensioen gaat. Het wordt dan een 
hele toer om nog nieuwe donateurs daar te vinden. 

Een voorwaarde was dan ook dat tenminste de helft van Halinda’s pensiongeld (= € 180,= per 
maand), dus € 90,= door ruiters van de manege en dierenliefhebbers in NH zou worden betaald. Dank 
zij de geweldige schenking van de Stichting Vakantieverblijven Friesland die we dit voorjaar kregen, 
kunnen we een bedrag reserveren om bij te passen voor het tekort op het pensioen van onze oudjes 
en van Halinda. Maar dat geld is eindig… We hopen echt van harte dat we op jullie, donateurs en 
gulle gevers, een beroep mogen doen mee te werken om donateurs te werven voor Halinda.  
4 Oktober is het Dierendag. Denk aan familie, vrienden, collega’s die paarden- of dierenliefhebber zijn. 
Wijs ze op de site www.pensioenpaard.nl of stuur deze Nieuwsbrief door. Of neem ze gewoon op 
zondagmiddag mee naar Beetgumermolen om  te zien hoe het onze oudjes gaat en de stallen te 
bekijken. Ze komen er gegarandeerd met een warm hart vandaan ☺. 
Uiteraard wordt er volop actie gevoerd om Halinda’s pensioen onder de aandacht te brengen. 19 
September is een persbericht met foto’s naar de media in Noord-Holland gezonden. Zondag, 30 
september houdt Manege Waarland van 11.00 tot 17.30 uur Open Dag. Samen met de ruiterclub 
zetten manege-eigenaren José en Marco Baars, alles op alles om zoveel mogelijk donateurs te 
winnen voor Halinda en geld in te zamelen. Op de Open Dag worden geweldige demonstraties in 
paardrijden gegeven. De Carrouselgroep met 16 ruiters treedt op. De Black Pearls, die met hun 
Friese paarden al diverse keren voor onze stichting de sterren van de hemel hebben gereden, rijden 
een prachtige kür op muziek. Voltige, een wedstrijd mennen, Rad van Fortuin, rommelmarkt, alles 
komt er aan te pas. En natuurlijk, als bekend is wanneer Halinda naar Friesland komt trommelen we 
ook hier de pers op. 
 



 

Onze paarden 
De zomer kwam wat laat op gang, maar onze paarden genoten en genieten van de lange dagen in de 
wei. Als eersten gaan ze rond 8.15 uur naar buiten en aan het eind van de middag komen ze als 
laatsten binnen.  
Al onze pensionado’s gaat het goed en op Berthus’ 
langdurige kwaal, de rotstraal aan zijn linker voorhoef,  na,  
hoefde voor geen van de paarden dierenarts Douwe 
Dijkman te worden gebeld. Berthus’ hoef gaat dagelijks, 
na het schoonkrabben, een uur lang in een hoefschoen 
met Betadine. Daarna wordt de hoef de ene dag bespoten 
met CTC (blauw)-spray en de andere dag met een 
verhardingsspray. De helft van de straal is genezen en 
hard. De andere helft blijft helaas zacht. Door een 
hoefzweer is er ook nog een gat in zijn hoefzool gekomen. 
Gerard Nielsen, onze hoefsmid die regelmatig langs 
komt om de straal bij te snijden, wil nu een z.g. 
‘’verbandbeslag’’ maken voor de hoef. Dat is een plaatje 
onder zijn hoef  met een makkelijk vast te schroeven 
luikje. Dagelijks kan dan de hoef worden verzorgd met 
Betadine en medicamenten zonder het risico dat zijn voet 
verwond raakt door een scherp steentje dat door het gat in 
de zool kan dringen. Berthus heeft geen pijn aan zijn hoef 
en het gaat hem verder heel goed. Zijn conditie is prima.           Berthus’ hoef is roze van de Betadine 
 

En hij werkt voor 100% mee aan zijn 
dagelijkse behandeling. Juist bij onze 
Berthus, het paard dat berucht was om zijn 
‘gave’ om met drie benen – ook met zijn 
voorbeen -  een geweldige trap uit te kunnen 
delen, is het ontroerend om te zien wat je 
kunt opbouwen met rust en vertrouwen. Ik zit 
gewoon op mijn hurken naast zijn been. Als 
hij kwaad zou willen, hoeft hij zijn beroemde 
razendsnelle-uithaal-met-het-voorbeen maar 
even toe te passen en kun je voor mij de 
ambulance voorrijden. Maar Berthus tilt heel 
rustig zijn voet op om zijn hoef schoon te 
laten krabben en heft uit zichzelf zijn been om 
de hoefschoen aan te doen. Wanneer de 

 Links: Berthus, rechts: Ginger.      schoen niet in een keer goed om zijn hoef 
 zit, tilt hij geduldig nog eens zijn hoef op om het weer te proberen. Als ik na een uur de hoefschoen uit 
wil doen,  wacht hij met geheven hoef kalm tot ik de schoen uitgetrokken heb. De tijd met schoen aan 
gebruikt hij graag om - helemaal op zijn gemak - lekker uit het raam naar buiten te kijken.  
Quido staat deze zomer in onze eigen wei achter de stallen samen met een 20 jaar oude Haflinger 
merrie (Haflingers zijn Alpenpaarden) van een pension- 
klant van Markus. En samen zijn die twee heel 
gelukkig. De merrie stond alleen in die wei sinds er 
twee Shetlanders naar een andere stalling waren 
verhuisd. En Fellow, die het overigens goed met alle 
andere paarden in de grote wei kan vinden, ging Quido 
opjagen. Fellow had door dat Quido kwetsbaar is, in 
ieder geval zwakker dan hij en dan is de natuur hard. 
Een goede oude dag moet een goede oude dag voor 
ieder oud manegedier zijn, dus de oplossing was snel 
gevonden: Quido niet meer in de grote wei, maar 
samen met Wandtjo, de Haflinger merrie, in ons weitje 
achter de stallen. Vanaf het allereerste moment was 
het Bingo! Die twee zijn dol op elkaar.  

Quido  ‘mit seiner Tiroler Freundin Wandtjo‘  



Quido en Wandtjo eten zij-aan-zij van de kuil die in de wei wordt bij gestrooid, lopen grazend naast 
elkaar en als ze aan het eind van de middag  uit de wei worden gehaald, hinnikt Quido keer op keer 
luid en verontwaardigd omdat Wandtjo niet mee mag naar zijn stal…  
Met Fellow gaat het prima. Hij ziet er heel goed uit, is minder nerveus geworden in zijn gedrag en hij 
is absoluut de Casanova onder de ruinen. Zelfs onze Jane is gevallen voor zijn charmes. Maar te 
dicht mag Jane niet bij Fellow komen, want dan komt Paddy tussenbeide…Zodra Jane en Fellow 
elkaar besnuffelen sprint Paddy,  die altijd in de buurt is, naar voren, draait zich razendsnel om en 
maakt met een flinke bok - achterbenen hoog opgooiend - duidelijk dat het uit moet zijn met dat geflirt! 
Irma en Ginger, Fellow’s vorige liefdes, maakt het niet uit dat Fellow weer op vrijersvoeten is, maar 
Paddy denkt daar toch duidelijk anders over. Het staat haar goede contacten met de andere merries 
overigens niet in de weg. Paddy is een heel sociaal paard: ze poetst met Tarzan, met Ginger, met 
Jane, met Baltimore en - als ze er even tussen kan komen - uiteraard met Fellow. Paddy is goed 
gezond en eet prima. Al haar kuil gaat op, ondanks haar afgesleten tanden, maar ze is magerder 
geworden. Dagelijks wordt ze bijgevoerd met oude paardenvoer, maar er komen geen kilo’s bij. 
 

 
“In liefde bloeiende”. Er wordt wat afgepoetst in de wei! Voor: Paddy, mager maar gezond, poetsend 
met Baltimore en achter Jane poetsend met Ginger  
 

Ook Baltimore gaat het 
uitstekend. Steevast roepen 
bezoekers verrast: “Dat hij al 28 
jaar is! Dat zie je er niet aan af!” 
En dat is ook zo. Hij glanst aan 
alle kanten, eet prima; zijn 
hoeven en gebit zijn - gezien 
zijn leeftijd - nog heel goed en 
hij galoppeert gigantisch snel. 
Baltimore is een allerliefst 
paard. Een echt ‘mensenpaard’. 
Hij moet altijd even aangehaald 
worden. Met de handen door 
zijn manen, een aai over zijn 
neus of een klopje op de hals. 
Als je de wei in loopt, komt  
Baltimore je steevast opzoeken 
om geknuffeld te worden. 
 
 
 

Eeuwige jeugd: Baltimore is en blijft gewoon een hele mooie jongen… 
 
 



Irma is gelukkig weer op gewicht. Ze was akelig mager na de koliek door verstopping in juni. Maar in 
de tussenliggende maanden heeft ze de nodige kilo’s er weer aangegeten. Ze hinnikt me iedere 
avond luid toe –‘’Ha! Eten!” - als ik de stallen binnenkom om alle oudjes bij te voeren met het speciale 
voer voor oude paarden. En iedere avond kijkt ze met haar grote paardenhoofd over mijn schouder 
mee hoe ik bij de spoelbak dat voer voor de volgende dag in de week zet. Ze zit er letterlijk met haar 
neus bovenop. Die voerbakken moet ik wél ver buiten haar bereik op het aanrecht zetten. Ze weet 
haar grote neus zo handig te gebruiken dat ze er alles wat iets te dichtbij staat gegarandeerd op de 
grond smijt…. Tarzan, Jane en Ginger doen het alle drie gewoon erg goed. Glanzend, gezond, 
probleemloos en vrolijk. Houden zo! 
 

Donateurdag op zondag, 16 september 
De donateurdag is veel kleiner van opzet dan 
onze Open Dag, maar geeft volop kans 
uitgebreid met donateurs bij te praten over 
onze paarden-pensionado’s. Dit jaar kwamen 
er ruiters van de vroegere Leeuwarder 
Manege die al heel lang onze stichting 
steunen, maar nog nooit de paarden in 
Beetgumermolen hadden bezocht. Het was 
’het feest der herkenning’ om na vijf jaar onze 
Berthus, Quido, Jane, Tarzan en Ginger weer 
te zien. Met alle verhalen van ieder over de 
manegetijd. En er was alle gelegenheid om 
kennis te maken met onze ‘’Waarlanders’’, 
Paddy, Baltimore en Fellow. Het hapje en 
drankje hielden we binnen in de stal. Het was 

(hoera!!) droog, maar nogal koud en ieder vond het gewoon leuk om tussen de paarden te zitten. 
Onze oudjes deden, lekker kauwend op hun kuil, met het hoofd leunend over de staldeur, volop mee. 

 
Activiteiten en acties rond Halinda’s pensioen 
Na 30 september is bekend wanneer Halinda naar Friesland komt. Het persbericht naar de Friese 
media gaat dan uit en voor haar komst nodigen we jullie uit via de mail. Heel graag wil ik jullie 
nogmaals vragen mee te helpen donateurs te vinden. € 2,50 per maand is een klein bedrag per 
persoon, maar met zijn allen doe je zoveel goeds voor een manegepaard dat het dik verdiend heeft. 
Echt iedere donateurcent gaat naar onze oudjes. En we hebben de ANBI-verklaring van de belasting, 
dus giften en donateurbijdragen zijn aftrekbaar. Om geld in te zamelen gaan we in Friesland in ieder 
geval – net als in Waarland – de actie ‘varkentjes krassen’ houden. Via de stichting Steun.nl kopen we 
boekjes, waar de naam van onze stichting en het doel, het pensioen van Halinda op worden gedrukt. 
In het boekje zit een kaart met 25 krasvakjes (‘’25 varkentjes die gewassen’’ ofwel gekrast kunnen 
worden). Met zo’n boekje in de hand kun je bekenden vragen de stichting te steunen door een vakje 
open te krassen. Dat kost tussen de € 0,50 of € 2,50 (dat bedrag wordt zichtbaar als het vakje is open 
gekrast). Als beloning voor de bijdrage  krijgt de gever een vel met acht verschillende kortingsbonnen 
(zoals korting op de entree voor een attractiepark, gratis fotoafdrukken of 10% korting bij Kwik-Fit). 
Een boekje kost € 10,=, maar als alle 25 vakjes zijn vol gekrast levert het € 50,= op. De Stichting 
DierenLot verdubbelt de opbrengst van de krasactie tot maximaal  € 370,=. (Je kunt per jaar  
€ 1.250,= uit de ‘verdubbelingspot’ krijgen. Met de veiling van het schilderij in januari en onze Open 
Dag hebben we al € 880,= gekregen). Als een van jullie aan deze actie mee wil doen en kans ziet om 
bij vrienden, collega’s, buren of familie 25 x een krasbedragje op te halen: mail dan even! De boekjes 
bestel ik  5 oktober. En iedere extra € 40,= is heel welkom!   

 
De eerstvolgende Nieuwsbrief 
Eind december ontvangen jullie de volgende nieuwsbrief. Met alles over onze pensionado’s, publiciteit 
en acties. Wie de oudjes wil bezoeken: jullie zijn echt iedere zondag van harte welkom. Rond 16.00 
uur is een goede tijd. Graag tot ziens bij onze oudjes of tot december! 
 
Met vriendelijke groet, Ineke de Groot 
Stichting Opvang Oude Manegepaarden en –Pony’s in Friesland 
Frans van Mierisstraat 37, 8932 KR Leeuwarden.  
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