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Beste donateurs, 
 
Helemaal onverwacht: nog een nieuwsbrief! Met heel verrassend nieuws. 
Want in de laatste maand van 2005 komt er nog een derde pensioenpaard bij. En wat voor een!  
Een mooie voskleurige merrie met een prachtige roodbruine vacht en manen met krullen. Een paard dat 
zeer geliefd is bij heel veel ruiters: onze Jane! 
  

 
 

Het ging allemaal heel snel met haar en de overeenkomst voor haar pensioen en de stalling in de 
Leeuwarder Manege is in super korte tijd geregeld. 
Eind november 2005 kwam het bericht van de manege dat Jane door de dierenarts definitief was afgekeurd 
als rijpaard. Ze lijdt aan slijtage van de kogelgewrichten in haar benen en mag nooit meer belast worden. 
Jane is waarschijnlijk 17 jaar oud. Er zijn geen papieren van haar. Ze is dus een aantal jaren jonger dan 
Berthus en Quido.  
Het laatste half jaar kon er maar af en toe met haar gereden worden: ze was vaak kreupel. Deze zomer 
heeft ze daarom veel in de wei gestaan met  Berthus en Quido. Tot vreugde van alledrie overigens, want 
onze pensionado’s zijn zeer op haar gesteld en Jane is erg goed gezelschap voor onze ‘’oude heren’’.  Alle 
twee de ruinen hebben haar graag bij zich in de buurt. 
Binnen een jaar na de oprichting van de stichting zijn er dus drie! pensioenpaarden. 

 
Op het ruiterfeest van afgelopen zondag, 
18 december, hebben we Jane feestelijk 
als derde pensioenpaard binnengehaald. 
Onder het motto: ‘’Hoera het is een 
meisje!” is haar stal versierd met roze 
ballonnen en slingers. In de pauze tussen 
de springwedstrijden en de dressuur-
demonstraties zijn alle drie de 
pensioenpaarden in optocht binnengeleid, 
onder applaus van het publiek dat we in 
de bak gevraagd hadden. Voor ieder 
paard uit liep steeds een ruiter met een 
bord met de naam van het paard. Jane 
hadden we prachtig uitgedost met een 
roze dekje,  bloemen in haar manen en 
staart en roze boa’s om haar hals.   
Bij Jane’s rondleiding is de oproep gedaan 
om donateur te worden. Want voor haar 
moeten er 80! nieuwe donateurs bij. 

Marga Scholtens met onze mooie Jane 



 
In de kantine stond natuurlijk 
het standje van de stichting. 
Met foto’s van de drie paarden, 
boekjes, kaarsen en 
tekeningen. Allemaal te koop 
voor het goede doel. Verder 
deelden we  folders uit en 
vroegen de bezoekers zich in 
te schrijven als donateur. 
Met resultaat! Aan het eind van 
de dag waren er maar liefst 12 
nieuwe donateurs bij gekomen. 
De opbrengst van de verkoop  
was Є 38,85. En er werd een 
gift van € 100,00 toegezegd! 
 
In de hal van de manege staat 
sinds zondag een groot 
reclamebord met Jane’s foto 
en de oproep aan alle ruiters 
om donateur te worden. 

  12 donateurs op een dag: daar word ik (Ineke) helemaal blij van! 

 
In Gehoord en Gezien de veelgelezen rubriek van de Leeuwarder Courant van zaterdag, 17 december was 
Jane’s pensioenfeest al aangekondigd. Maar dat was niet de enige aandacht die de pers besteedde aan 
onze oude paarden. Voor Jane’s pensionering had ik namelijk De Telegraaf gebeld. 9 December stond er 
een groot artikel in over het lot van het oude manegepaard: de slacht.  Dé aanleiding natuurlijk om contact 
op te nemen over onze stichting. 
 
Zondag was de De Telegraaf erbij om onze mooi versierde Jane te fotograferen. Met de journalist heb ik via 
de telefoon over Jane en de stichting verteld. Wanneer het artikel geplaatst wordt is nog niet bekend, maar 
de journalist houdt contact met de stichting. 
 
Verder leuk nieuws: 

- Bij Wolters-Noordhoff in Groningen, de uitgeverij waar ik werk, was door een collega onze stichting 
op de lijst van goede doelen gezet. In plaats van een kerstpakket konden medewerkers ervoor 
kiezen het bedrag van het pakket over te laten maken naar een goed doel. De opbrengst voor onze 
oude paarden bedroeg maar liefst Є 280! 

- Divoza Horseworld in Leek belde met de vraag of er ook regendekens nodig waren voor onze 
pensionado’s. Nou en of!! Inmiddels hebben we een prachtige ongevoerde lila regendeken en een 
gevoerde groene deken ontvangen. Ook wanneer het buiten nat is, kunnen we nu toch fijn de 
paarden voor een goede wandeling meenemen in de frisse lucht!  

- In Hart voor Dieren, het maandblad voor dierenliefhebbers, komt in januari 2006 een artikel over 
Bonfire die beschermpaard is geworden van onze stichting, van het Manegepaarden-pensioenfonds 
in Bergen op Zoom en ’t Olde Manegepeerd in Ommen. Ik heb de redactie gevraagd vooral ook te 
noemen dat we allemaal dringend donateurs kunnen gebruiken. 

- Aan het donateurscertificaat met het dankwoord en foto’s van Anky van Grunsven en Bonfire wordt 
gewerkt. Ik denk dat het in februari 2006 klaar is. Jullie krijgen het dan direct. 

 
Een verzoek aan jullie allemaal: 
Als jullie artikelen over onze stichting tegenkomen in de ‘paardenbladen’ of in de kranten: stuur ze s.v.p. op. 
Ze komen allemaal op de site. En mail www.pensioenpaard.nl door naar alle  paarden- en/of dieren-
liefhebbers die je kent. Voor Jane’s pensioen hebben we volop donateurs nodig! 
 
Tot slot: 
De eerstvolgende nieuwsbrief komt – tenzij er natuurlijk bijzondere dingen gebeuren – begin april 2006. En 
jullie allemaal: heel veel dank voor jullie steun aan onze oude manegepaarden, want dit kan alleen maar 
dank zij de donateurs. 
 
Namens onze Berthus, onze Quido en.. onze Jane voor iedereen: fijne feestdagen en een heel goed en 
gezond 2006!  
 
Met vriendelijke groet, 
Ineke de Groot 


