
Nieuwsbrief no. 1 -  Juni 2005 

 
 
Beste donateurs, 
 
De eerste nieuwsbrief van de Stichting. En gelijk veel goed nieuws! 
Quido wordt het tweede pensioenpaard. Meer daarover bij de rubriek “Onze paarden’’. 
Verder  informatie over de promotie van de Stichting en het aantal donateurs en – verplicht 
volgens de statuten – de stand van zaken van de financiën. Tot slot bij de rubriek “Het 
paardenpad” een verslag van het bezoek aan de Open Dag op 28 mei van De Paardenkamp in 
Soest.  
 
ONZE PAARDEN  
Quido ons tweede pensioenpaard 
 Per 1 juli 2005 komt Quido als tweede pensioenpaard onder de vleugels van de Stichting. Zijn 
pensioen is hem van harte gegund en hard nodig. Quido is ruim 21 jaar en hij lijdt aan artrose. De 
laatste maanden werd hij nog maar een uur per dag ingezet bij de lessen, voornamelijk bij beginners. 
Inspuitingen in zijn benen maakten zijn werk dragelijker. Maar iedere extra belasting betekent een 
sneller verloop van de ziekte. 
De verzorgclub neemt er dus een paard bij.  Bij deze de oproep aan alle donateurs: wil je een handje 
meehelpen – op een vaste middag of avond in de week – of als reserve, meld je dan aan bij Lena 
Massaut: tel. 058 – 266 78 54, e-mail: lenamassaut@chello.nl  Zeker, het kost je tijd, maar het geeft je 
zoveel voldoening en het is zulk dankbaar werk! 
Quido wordt gestald in de Leeuwarder Manege, in een box. Voor hem is samen met Berthus een 
gezamenlijke pensionprijs van Є 400,= per maand overeengekomen. Deze afspraak geldt t/m 
december 2005. Ook Quido valt onder de bepalingen van Interpolis, de verzekeringsmaatschappij. 
Wilfred blijft dus eigenaar. Voor Quido is net als voor Berthus een contract opgesteld waarbij de 
Stichting in die periode alle kosten en zorg op zich neemt. 
 
Tot 31 december kan bekeken worden of er voor Quido een goede plek bij een particulier gevonden 
kan worden als gezelschapspaard. Want voor Quido geldt uiteraard hetzelfde als voor Berthus: hij 
mag nooit meer ‘onder het zadel’ of als trekdier worden gebruikt. Pensioen is pensioen. 
Als Quido bij een particulier gestald kan worden, betaalt de Stichting voor de rest van zijn leven alle 
medische kosten – ook euthanasie wanneer noodzakelijk - en die van de 
hoefsmid. De Stichting blijft dus hoe dan ook betrokken bij zijn opvang. 
Wanneer die plek niet te vinden is, zien we in november of zijn stalling in 
de Manege voortgezet kan worden op basis van de huidige voorwaarden.  
 
Feestje! 
Natuurlijk gaan we Quido’s pensioen vieren: op 1 juli houden we een klein 
feestje in de stal. Met een versierde box, appels en wortels (het is zíjn 
feestje per slot van rekening).  
Uiteraard zijn jullie allemaal daarbij uitgenodigd. Kun je die vrijdag? 
Noteer dan in je agenda: 16.00 uur. Ook de pers gaan we vragen te 
komen.. 
 
Berthus 
Met onze Berthus gaat het geweldig. Hij geniet zichtbaar van zijn oude 
dag. Berthus is gezond, ontspannen, vriendelijk en opgewekt. Hij gaat dolgraag mee uit wandelen – 
met flinke graaspauzes of als de grond droog genoeg is: de hele dag de wei in. Hij is levendig, leuk en 
gewoon ontzettend lief. Een pracht paard!  Houen  zo! 
 

Promotie van de Stichting 
De vaart zit erin! 
Op 22 juni is de site gereed: ga naar www.pensioenpaard.nl en bekijk hem. 
Dankzij heel creatief en veel werk van ex-collega Wim van Rink, die als vrijwilliger het karwei op zich 
nam, staat op het internet een geweldig promotiemiddel. Wim: reuze bedankt! 
Een verzoek aan jullie allen: zet de site bij je ‘’favorieten’’ en mail www.pensioenpaard.nl door naar je 
vrienden, collega’s, familie en kennissen. Zo help je mee aan de promotie van de stichting. Hoe meer 
belangstelling  hoe beter.  
Voor ieder van jullie die graag de mooie foto’s van Berthus en/of Quido (op je bureaublad!) 



wil ontvangen: mail even naar het adres dat verderop genoemd wordt. Het direct meezenden met 
deze brief kan voor sommige computers net iets te veel zijn. 
Nog meer prima vrijwilligerswerk: Vos/Libert, het reclamebureau uit Leeuwarden, gaat kosteloos het 
reclamemateriaal voor de stichting maken! Er wordt al druk gewerkt aan een ‘’leaflet’’, een ½ A-4 die 
gebruikt kan worden om uit te delen tijdens beurzen, in winkels, aan bekenden etc. Verder komt er 
een poster en ze ontwerpen briefpapier. 
Nu nog op zoek naar een drukker die het drukwerk wil sponsoren! 
En ieder van jullie die een winkel of bedrijf kent waar de leaflets en de poster in de zaak mogen 
worden gebruikt: mail even naar info@pensioenpaard.nl of naar degro436@planet.nl 
 
Wat staat er nog meer op de rol: 

- Verkoop van allerhande spulletjes + promotie van de stichting op de rommelmarkt 25 juni in 
Dokkum 

- Een persbericht over Quido’s pensioen aan de pers en rtv in Friesland. 
- Een artikel over de Stichting in het blad van de Leeuwarder Rijvereniging in juli 2005. 
- Een plek in de stand van de Dierenbescherming tijdens de Visserijdagen in Harlingen en de 

Agrarische Dagen in Franeker  eind augustus 2005. 
- Een artikel in Beestenboel, het blad van de Dierenbescherming voor de 3.600 leden van de 

afdelingen Leeuwarden, Harlingen/Franeker en Sneek eind september 2005. 
 

 
Financien 
 

Donateurs 
Allereerst de stand: er zijn 120 maanddonateurs. Dat betekent dat er om de kosten van Quido’s 
onderhoud te betalen tenminste 40 maanddonateurs bij moeten. 
Verder werven in de manege dus – en daarbuiten. Zijn er ruiters in jouw rijclub die nog geen donateur 
zijn? Haal ze over om het te worden. In de eerste week van juli en natuurlijk bij de aanvang van het 
nieuwe lesjaar in september bezoek ik de manege nog tijdens een aantal lesuren, maar al jullie hulp is 
welkom!  
Ben je donateur van buiten de manege, kijk of er mensen in je omgeving zijn die mee willen doen. De 
site maakt het veel makkelijker om te laten zien hoe nodig het is en hoeveel goed je er mee doet. Bij 
de button ‘’donateurs’’ kan een inschrijfformulier uitgeprint worden; zo kunnen mensen direct 
inschrijven. Allemaal alvast bij voorbaat dank voor jullie medewerking! 
 
Financieel verslag 
Volgens de statuten moet ieder jaar verslag gedaan worden van de stand van zaken tot 1 april. 
Dat verslag vind je hieronder. Maar ook nog even wat meer informatie, want de stichting is opgericht 
op 11 februari van dit jaar. Een heel korte periode dus voor een financieel verslag. 
In april is een verzoek aan de Dierenbescherming Afdeling Leeuwarden gedaan om een startkapitaal 
voor de stichting. En dat is – met unanieme instemming en van harte – toegekend. 
Quido’s kosten kunnen dus worden bijgepast uit het startkapitaal. Dat is een goede zaak, want anders 
moet de prive-portemonnee worden aangesproken. Maar het is noodzakelijk dat er meer donateurs bij 
komen om een gezonde financiele basis te houden. 
 
Exploitatierekening Stichting t/m 31 maart 2005: 
 
Rekeningnummer: 29.28.82.741 (Stichtingsrekening ‘’Overall’*)) 
 
Inkomsten      Uitgaven 
Giften 
Oprichtingskosten          Є    321,55  Oprichtingskosten     Є   321,55 
 (stichtingsakte, inschrijving 
 Kamer van Koophandel, 
 Uittreksel KvK) 
Aanschaf computer         Є 1.170,00  Aanschaf computer  Є  1.083,46 
Bankkosten  
(voorschot telebankieren en      
ADSL)            Є     200,00 
Wervingskosten          Є    102,50  Wervingskosten       Є 102,50 
(postzegels/envo’s mailing 
ouders ponyrijders)  ------------     ------------ 
            Є 1.794,05            Є 1.507,51 
 
Saldo maart 2005          Є   286,54 
*) Op deze rekening komen kosten als: werving, promotiemateriaal, bankkosten etc. 

 



Rekeningnummer: 29.28.62.830 (Lokatie Leeuwarden, onderhoud paarden/pony’s) 
 
Giften       Uitgaven 
Pensionkosten Berthus         Є    550,00  Pensionkosten Berthus mrt    Є    250,00 
Collectebus Kantine Manege Є     12,00              Pensionkosten Berthus april   Є    250,00 
Medische kosten         Є    11,49   Berkenwater           Є      11,49 
Donateurs 
Bijdrage maart**)                   Є     85,00 

    -------                -------- 

            Є     658,49               Є 511,49 
 
Saldo maart: euro 147,00 
**) In mei  zijn via automatische incasso de nog openstaande donateurs bijdragen voor maart geïnd. 

  

 
Het Paardenpad 
 
Bezoek aan ‘’De Paardenkamp’’ in Soest op de open dag 28 mei 2005 
De Paardenkamp in Soest. Bijna iedereen kent de naam. Het allereerste rusthuis voor paarden en 
pony’s in Nederland. Opgericht in 1963 door de heer van ’t Hart, bestuurslid van de afdeling Soest van 
de Dierenbescherming. Hij kwam begin zestiger jaren van de vorige eeuw regelmatig op het abattoir 
om vleesafval voor de honden en katten van het asiel mee te nemen. Op een dag vroeg de slager 
hem om het afval zelf op te halen. Het lag in ‘de paardenschuur’. Een achteraf gelegen oude schuur 
waar paarden werden gestald voor de slacht. In het halfdonker stond een groot, oud, afgedankt paard, 
met een melancholieke blik in de ogen. Het dier keek van ‘t Hart een tijdlang doordringend aan en 
wendde toen zijn blik af. Het schudde  mismoedig het hoofd. Alsof het wou zeggen ‘’jij kunt ook niets 

meer voor mij doen’’.  
Van ’t Hart klopte het dier onbeholpen een keer op de rug 
en verliet de stal. Diep onder de indruk. 
Het lot van dat paard was voor hem de aanleiding om de 
stichting De Paardenkamp op te richten. 
Honderden paarden en pony’s brachten en brengen er een 
prachtige oude dag door. In De Paardenkamp worden 120 
paarden en pony’s opgevangen. Op de wachtlijst staan er 
inmiddels 436 (!)  
 
Zaterdag 28 mei was het schitterend weer. Samen met mijn 
zus en mijn 89-jarige moeder – het paardenbloed komt van 
die kant, ze slaat op TV geen concours hippique over –  
liepen we het terrein van boerderij Vosseveld op. Hier staan 
zo’n 40 stallen. Allemaal even verzorgd en mooi. 13 boxen 

waren feestelijk versierd met vlaggetjes. 13 Paarden en pony’s, de nieuwkomers op de open dag, 
stonden er nerveus en wat onwennig in. 
Op de open dag worden de nieuwe paarden en pony’s voorgesteld aan het publiek: aan de hand van 
hun eigenaar maken ze stuk voor stuk hun entree in de paddock. Een omroeper vertelt hoe ze heten, 
waar ze vandaan komen, hoe oud ze zijn, wie de eigenaar is en wat voor werk ze gedaan hebben: 
manege- , politie- of recreatiepaard. 
En daarna: lekker los! Rondjes draven met z’n allen. 
Enkele paarden mochten direct de grote wei in waar een deel van de vaste bewoners staat. En dat 
ging opvallend goed! Niks bijten of trappen. Ze voegden zich in de kudde alsof ze er al jaren bij 
hoorden. Op het terrein van Vosseveld staan paarden en pony’s die men iedere dag in het oog wil 
houden. Dieren die kwetsbaarder zijn, bijvoorbeeld omdat ze medicijnen nodig hebben of  die zich 
moeilijk kunnen handhaven in de hele grote kudde. Die kudde loopt zo’n twee kilometer verderop op 
de weiden bij De Birkhoeve, het nieuwe complex van De Paardenkamp. De Birkhoeve is nog niet 
open voor het publiek, maar dat gaat in de toekomst wel gebeuren. 
Op die tientallen hectares lopen de paarden en pony’s de hele zomer dag en nacht vrij rond. 
 
Tussen de oude paarden en pony’s van Vosseveld is het prima toeven. Ze komen graag naar je toe 
(dat lukt altijd met appels in de hand), leunen met z’n allen over het hek – nieuwsgierig kijkend naar 
een demonstratie dressuur van een jonge, piepkleine, sneeuwwitte pony. De pony, Peter geheten, liet 
als een soort mini-Lippizaner verbluffende staaltjes zien: van lopen op de achterbenen tot het op de 
maat van de muziek springen door hoepels. Rekenen kon ie ook: op een lei op de grond tikte hij met 
zijn hoef feilloos de uitkomsten van sommetjes onder de tien. Hoe goed ik ook keek, ik heb niet 
kunnen zien wat voor instructies hij nou kreeg.  
De sfeer op De Paardenkamp is geweldig: gastvrij, vriendelijk en ontspannen. Er zijn honderden 
bezoekers. Jong en oud zit door elkaar op bankjes naast de stallen. Vroegere eigenaars halen 
herinneringen op aan hun paard of pony of wijzen aan welk dier van hen was.  Een loslopende oude 



pony, met een naar binnen gekeerd achterhoefje, dribbelt samen met twee kleine meisjes die hem 
onophoudelijk aaien, tussen alle bezoekers door. 
Met een van de verzorgers heb ik lang gesproken over de verzorging en ziektes van oude paarden en 
pony’s. Artrose komt veel voor. Maar ook de ziekte van Cushing. Een afwijking van de bijnieren 
waardoor het dier o.a. last krijgt van extreme haargroei. Enkele paarden hadden een vacht die deed 
denken aan de beharing van een hond. In het voorjaar wordt zo’n vacht geschoren zodat het dier er 
zo min mogelijk last van heeft. Ook over euthanasie hebben we het gehad. Want als leven lijden 
wordt, grijpt men in. Met een infuus waarin eerst een kalmerend middel wordt toegediend, een 
narcose en dan het dodelijke medicament. Uiteindelijk wordt meer dan 90% van de dieren op De 
Paardenkamp geëuthanaseerd. 
Het oudste paard op dit moment is 36 (!) jaar. Een oersterk dier. Zijn eigenaresse heeft tot z’n 28

e
 nog 

dagelijks op hem gereden. Toen ging hij naar De Paardenkamp en sindsdien  zoekt ze hem iedere 
maand op. Hij blij, zij blij, want hij weet precies wie ze is. En beiden zijn gelukkig met de situatie zoals 
die is, want hij voelt zich zichtbaar helemaal thuis.  
En… heel leuk om te horen: van een bestuurslid van de afdeling Soest van de Dierenbescherming – 
een afdeling die altijd nauw betrokken is gebleven bij De Paardenkamp – hoorde ik dat de startpagina 
van onze site al door hem was ontdekt op Internet! Hij vroeg om contact te houden. En dat gebeurt 
natuurlijk. 
Aan het eind van zo’n mooie middag is er ook de weemoed: hoe verheugd de eigenaar ook is dat 
paard of pony die dag z’n fijne leven in de Paardenkamp begint, hij rijdt wél met een lege trailer achter 
de auto naar huis… 
 
Een inspirerende dag, zo’n open dag in de 
Paardenkamp. Een aanrader voor iedere paarden- en 
dierenliefhebber. En een pracht voorbeeld waar we naar 
toe moeten in Friesland: een eigen rusthuis voor  
paarden en –pony’s. Mét natuurlijk een hele grote, 
warme plek voor de manegedieren. Juist in Friesland 
moet dat er komen. In Soest, in de provincie Utrecht, 
zijn grond en huizen het duurst van heel Nederland. De 
40 hectare grond daar hebben een kapitaal gekost. 
En hier in Friesland hebben we zoveel relatief goedkope 
weidegrond. 
Het besluit is 28 mei genomen: dat rusthuis komt er. In 
2010 (eerder mag!) De naam heb ik al. De opstand 
tégen het slachthuis en vóór een paardenpensioen. Kortom een vreedzame revolutie: 
de Paardenrepubliek  
 
De volgende Nieuwsbrief 
In de 2

e
 nieuwsbrief, die eind oktober/begin november verschijnt, doe ik graag verslag van een ander 

bezoek. Dat aan ’t Olde Manegepeerd In Ommen. En ik hoop dan al iets te kunnen vertellen over de 
eerste  contacten met andere maneges in Friesland die ik ga vragen zich aan te sluiten bij de 
Stichting. 
 
En mocht er tussentijds iets spannends en/of heel belangrijks gebeuren: dan horen jullie het direct. 
Deze nieuwsbrief wordt een maand nadat hij aan jullie is verzonden op de site geplaatst. Want 
donateurs hebben het eerste recht op informatie – en altijd een streepje voor! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Ineke de Groot 

 


