
 
Comité van Aanbeveling:  
Anky van Grunsven en Bonfire, Nederlands beroemdste pensioenpaard: ons beschermpaard! 
 
 
 
Beste donateurs, 
 
 
 
De gezondheid van onze Quido ging al wekenlang achteruit. De bespiering van zijn achterbenen werd 
zichtbaar zwakker en de laatste week leek het of hij een lichte verlamming had aan zijn rechter 
achterbeen. Hij sleepte wat met het been, liep scheef. Wij maakten ons zorgen of hij, als hij ging 
liggen, nog wel de kracht zou hebben om overeind te komen.  
Vrijdagmiddag, 21 juni,  was hij in zijn stal gaan liggen. Hij wilde opstaan, maar dat lukte niet. Met 
dierenarts Douwe Dijkman hebben we geprobeerd hem overeind te helpen, maar in beide 
achterbenen had hij geen enkele kracht meer. Liggend in het middenpad in de stallen, op een bed van 
stro, heeft Quido euthanasie gekregen. Hij is rustig en vredig ingeslapen, te midden van de kudde.  
 
Quido was een volstrekte lieverd. Een dier waar geen gram kwaad in zat. Altijd vriendelijk en 
opgewekt en een echt mensenpaard. Zijn stal kon je niet voorbij lopen zonder hem aan te halen. Hij 
genoot er van om vertroeteld te worden. Artrose was de reden waarom hij acht jaar geleden met 
pensioen ging. Maar met die artrose heeft hij al die jaren heel goed kunnen leven. In zijn eigen wat 
langzame tempo mocht hij zelf bepalen hoeveel inspanning hij aankon.  
 
Met het verdriet om het gemis is er ook de dankbaarheid dat hij zoveel jaren zijn eigen goede 
paardenleven heeft kunnen leven, samen met zijn oude kameraden van de voormalige Leeuwarder 
Manege. 
 
Graag had ik u deze brief al eerder toe willen zenden. Door alle drukte met het werk in en rond de 
stallen en de Nieuwsbrief van juni lukte dat niet en wordt deze brief meegezonden met de Nieuwsbrief. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Stichting Opvang Oude Manegepaarden en –Pony’s in Friesland, 
 
 
 
Ineke de Groot. 
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