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Beste donateurs, 
In deze nieuwsbrief onze oudjes in de rubriek ‘’onze paarden’’. Acties, schenkingen en 
publiciteit en  De Open Dag op 24 juni.  

Onze paarden 
Op wat kwaaltjes na zijn al onze oudjes in goede gezondheid de winter doorgekomen. Voor Berthus 
was er het hele goede nieuws van hoefsmid Gerard Nielsen: de rotstraal aan zijn hoef is voor 100% 
genezen! Eind januari werd het hoefijzer met zooltje en geteerde hennep verwijderd. Er zat toen nog 
een  loshangend zacht deeltje aan de hoef, maar bij het bekappen in maart was ook dat verdwenen. 

Die gemene, hardnekkige infectie 
heeft ruim zeven maanden geduurd, 
maar zijn hoef is gelukkig weer 
helemaal gezond. Berthus is de 
levendigheid en opgewektheid zelve. 
Af en toe, na een gezamenlijke 
grondige rolpartij door het zand, stoeit 
hij met Baltimore in de buitenbak 
alsof ze beide jonge veulens zijn. 
Twee oude ruinen, van kop tot staart 
bedekt onder een laag zand, 
genietend van hun goede oude 
paardenleven. Quido en Baltimore 
kunnen het ook heel goed met elkaar 
vinden. Samen heerlijk in alle rust 
soezend in de prille voorjaarszon of – 
als Baltimore net iets te speels 
 

 Li: Tarzan. Midden: Berthus met gezonde hoef! Re: Jane        Onder: samen onder het zand 
                                                                                                                     Baltimore en Quido 

terugkomt van een rondje dollen met Berthus  – maakt Quido, 
staande op zijn voorbenen, met zijn stramme achterlijf een klein 
bokje naar Baltimore om duidelijk te maken dat hij nog altijd 
meetelt in het spel. Quido heeft deze winter last gehad van mok 
aan zijn achterbeen. Maar dankzij dagelijks afspoelen met warm 
water met veel Betadine en twee maal per week het 
aanbrengen van Sebacil – een ontsmettingsmiddel – was dat 
snel over. Tarzan liep in maart van de ene dag op de andere 
kreupel. Ze durfde amper te steunen op haar linker voorbeen. 
Dierenarts Douwe Dijkman vermoedde dat er een hoefzweer in 
een scheurtje in de hoef zat, maar hij kon bij zijn eerste bezoek 
de hoefzweer niet opensnijden omdat deze erg hoog in de hoef 
zat.  Een portie pijnstillers door Tarzan’s eten hielp even, maar 
ze bleef veel pijn houden en de hoef werd warm. Bij zijn tweede 
bezoek kon Douwe een snee aan de onderzijde van de hoef 
maken. Met antibiotica tegen de ontsteking, dagelijks pijnstillers  
en Tarzan alleen op het verharde terrein laten lopen ging het 
wat beter, maar het duurde nog een paar dagen voor de 
hoefzweer echt doorbrak. Aan de bovenkant van de hoef 
stroomde de pus er uit. Daar knapte Tarzan van op. Ze maakte 
dankbaar gebruik van haar vrijheid om op het verharde terrein voor de stallen rond te scharrelen door 
via het openstaande stalraam met Fellow te flirten.  Toch was nog een derde bezoek van Douwe 
Dijkman nodig om aan de onderzijde van de hoef de zweer open te houden. 



 Ginger en Paddy gaat het gewoon goed. Tevreden en gelukkig. 
(zie foto Ginger hiernaast) Irma en Fellow delen iedere dag in goede 
harmonie samen de paddock. Overdag in elkaars gezelschap 
werkt prima, maar op stal hebben we Fellow en Jane van plaats 
laten verwisselen. Irma is blijkbaar het type ’meisje voor overdag’. 
’s Avonds ging ze hinniken, stampen en daagde ze Fellow continu 
uit met haar neus over het tussenschot. Het was een en al lawaai 
en onrust. Jane is de evenwichtigheid zelve, laat zich niet uitdagen 
en Jane en Irma zijn goed bevriend. Met Jane als buurvrouw kwam 
Irma tot rust. Fellow ’s plek is nu naast Berthus en dat gaat 
uitstekend! Vanaf dag één staan beide heren vriendelijk en 
ontspannen in hun stal.  Berthus heeft in de loop van de tijd  Fellow 
als kuddegenoot helemaal geaccepteerd. 

Acties, schenkingen en publiciteit 
13 Januari 2012 tijdens De Friesche Hengstenkeuring werd een schilderij van een Fries paard, 
gemaakt door kunstenares Marja Smits, voor onze oudjes geveild. De opbrengst van het schilderij  
€ 320,= en die van de collecte die we hielden in de pauze (€ 48,78) werd verdubbeld door de 
Stichting DierenLot tot € 737,58! Onze hartelijke dank voor ieders medewerking. Over de veiling 
verscheen een artikel met foto in Huis-aan-Huis Leeuwarden. Binnenkort staat dat op onze site. 
Van de M.A.O.C. Gravin van Bylandtstichting kregen we een schenking van € 500,= als bijdrage 
voor de aflossing van de lening van de Dierenbescherming die in 2010 is verstrekt voor de aankoop 
van de loods en weide. Ook hiervoor onze dank! 
17 Maart 2012 was de NL.Doet actie. Van 10.30 tot 16.00 uur gingen we met 10 vrijwilligers vol 
enthousiasme aan het werk in onze stallen in Beetgumermolen. Van het Oranjefonds hadden we  
€ 260,= gevraagd en gekregen voor de aanschaf van verf, kwasten, plantjes, aarde, schoonmaak- 
middelen en natuurlijk broodjes, fris en koeken. Het zonnetje scheen dus we konden alles doen wat 
gepland was. Stalmuurtjes en buitenmuren van de loods werden geschrobd en opnieuw in de witte 
verf gezet, alle ramen grondig van binnen en buiten gewassen, de stallantarens schoongepoetst  en 
de plantenbakken voorzien van viooltjes en narcissen. Een erg leuke en heel nuttige dag! Onze 
oudjes stonden aan het eind van de middag in helemaal opgefriste stallen . 
De NL.Doet dag op de foto: ( met de klok mee) 1. Siets Regterschot zeemt de ramen. 2.  Lena Massaut doet de  
catering. 3 Allemaal aan de lunch. 4.  Sandra Dolk schildert. Midden:  Wat een werk!  Quido is er moe van… 
 

 
 
 
 

 
    Hè, hè! 



 
 

21 Maart 2012 vierde Bonfire, 
ons beschermpaard, zijn 29

e
 

verjaardag. Natuurlijk kreeg hij 
van ons zijn verjaarscadeau, een 
fruitmand met wortels, appels, 
bananen en een felicitatiebrief.  
Op Anky’s site was er volop 
aandacht voor jarige Bonfire en 
onze stichting.  

 
Anky van Grunsven en Bonfire met 
zijn verjaarscadeau.  
(copyright foto: Anky’s Education 
Centre) 

 
 
Actie Red Replica. Het Steunfonds AV-forum, een groep paardenliefhebbers uit Nederland en België, 
kocht ruim drie jaar geleden Replica, een zwaar verwaarloosde Arabische volbloedmerrie, vrij van 
haar eigenaar. Replica was er heel slecht aan toe, ze had zolang geen eten gehad, dat haar darmen 
stil gevallen waren… De dierenarts gaf haar 50% kans op herstel. Maar Replica haalde het! Dankzij 
de giften van haar weldoeners heeft ze drie jaar kunnen genieten van haar pensioen. Eind vorig jaar 
stierf ze een natuurlijke dood. Besloten werd het geld dat over was van Replica’s pensioen te verdelen 
onder twee goede doelen in Nederland en België. Onze stichting is als het Nederlandse goede doel 
gekozen! We ontvingen een gift van € 500,=. Veel dank aan Sabien Ruysevelts van AV forum en onze 
donateur Dorinde Roverts, die zich inzetten om onze stichting voor te dragen.  
 

De Open Dag op 24 juni 2012 
Alvast om te noteren in jullie agenda: Zondag, 24 juni, van 13.30 tot 17.00 uur houden we Open 
Dag in en rond onze stallen aan de Langestraat 82 in Beetgumermolen. Begin juni ontvangen jullie 
per mail het complete programma. Er komt o.a. een optreden van Carrouselgroep De Ware 
Landruiters (16! ruiters met paarden) van Manege Waarland in NH en van Marieke van Velzen. 
Marieke rijdt, zonder zadel en zonder bit, dus ‘onbeteugeld’, dressuur- en springoefeningen.   
 

De volgende Nieuwsbrief 
Eind juni ontvangen jullie de nieuwsbrief met uitgebreid aandacht voor onze pensionado’s, het verslag 
van de Open Dag op 24 juni, nieuws over bestuursleden, publiciteit en acties. Voor een bezoek aan 
onze oudjes  zijn jullie iedere zondag van harte welkom. Rond 16.00 uur is een goede tijd. 
Met vriendelijke groet, Ineke de Groot 
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