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Beste donateurs, 
 
De zesde nieuwsbrief van de Stichting. Met allereerst natuurlijk: Onze paarden. Leuk nieuws: 
Esther Liano, Fries dressuurkampioene, is ambassadrice geworden van onze stichting! Nog 
even wat informatie over de promotie en – als bijlage -  het financiële jaarverslag van de 
Stichting over 2005 met een toelichting.  
 

Onze paarden: 
De goeie tijd is aangebroken: die van de mooie zomerdagen 
waarop de paarden weer hele dagen in de wei staan. 
Sinds begin mei kan dat weer. Berthus, Quido en Jane hebben het 
helemaal naar hun zin. Ze konden zelfs al een paar nachten 
buiten blijven, samen met de andere manegepaarden- en pony’s 
en een aantal pensionpaarden. Dan voeren we wel altijd kuil bij, 
want met zoveel grazers in de wei moeten alle paarden voldoende 
te eten krijgen. Alleen als het erg warm is en er ’s middags geen 
schaduwplek meer is, halen we ze natuurlijk op tijd binnen. In de 
weilanden zijn drinkbakken met een aansluiting op de waterleiding 
en daar maken ze graag – met liters! - gebruik van. 
Ze zien er prima uit. Het gaat ze gewoon heel goed. 
’s Avonds als ze weer binnen zijn, staan ze, alle drie op 
een rij met hun hoofd over de staldeur heen, voldaan, tevreden en 
slaperig te soezen. Genietend van het goede paardenleven…. 

     Camee von Bannisseht  van onze 
verzorgclub controleert even of Quido’s 
drinkbakje goed werkt. 

Esther Liano, ambassadrice 
Het eerste contact met Esther was er tijdens Indoor Friesland. In oktober 2005 kwam Esther langs in 
ons standje. Het doel van de stichting, een welverdiende oude dag voor manegepaarden en –pony’s 
mogelijk maken, sprak haar onmiddellijk aan. Ze vond het geweldig en tekende direct voor het 
donateurschap. Esther Liano ging als 12-jarige ponyrijden in de Leeuwarder Manege. Haar carrière in 
de paardensport begon dus met een manegedier in de manege van onze Berthus, Quido en Jane.  
Oude liefde roest niet, manegepaarden- en pony’s hebben een warme plek in Esther’s hart gehouden. 
Ze wilde meer doen voor de oude manegedieren. Dus nam ze het initiatief en stelde voor 
ambassadrice te worden. Een prima idee natuurlijk! 

 
Esther heeft een eigen dressuurcentrum met Friese paarden 
en ze rijdt veel wedstrijden in Friesland en daarbuiten. Ze 
heeft contacten op alle niveaus in  ‘’de paardenwereld”. Zij 
kan de stichting introduceren bij maneges en betrokkenen bij 
de paardensport. Voortaan gaan - in de trailer met haar 
paarden - ook promotiematerialen voor de stichting mee: 
folders, een collectebus en een groot reclamebord met de 
oproep om donateur te worden. Wie ter plekke intekent als 
donateur ontvangt van Esther ons mooie certificaat met 
dankwoorden van Anky van Grunsven en van Bonfire, het 
beschermpaard van de stichting. 
Ilse Landstra en Nynke Tiekstra van reclamebureau 
Vos/Libert  die ons promotiemateriaal kosteloos maken, zijn 
al druk aan het werk met de grote posters die op het 
reclamebord komen. In de volgende nieuwsbrief laten we er 
graag even een foto van zien.  
 
 
Esther in actie op het Friese paard.



Feestje! 
Natuurlijk hebben we Esther’s benoeming gevierd. Op Berthus’ en Jane’s verjaardag, 12 mei, was het 
feest. Met Esther, de verzorgclub en een aantal donateurs waren we present. 
 

                
Van links naar rechts:     Goeie les voor een volgende keer, dan alleen een 
Lena Massaut, jarige Berthus, Esther Liano en Marga Scholtens. klein kaartje aan de ballon bevestigen!  

 
Berthus en Jane trakteerden op hun verjaardag alle paarden en pony’s in de manege op appels en 
wortels (waar doen die paarden het van!). Dat viel heel best in de smaak. En wij hebben een toast 
uitgebracht op Esther’s ambassadriceschap en op de verjaardagen van onze pensionado’s.  
Daarna was het dikke pret: buiten lieten we 41 met helium gevulde ballonnen op: 22 blauwe voor 
Berthus en 19 roze voor Jane. Dat had nog heel wat voeten in aarde…… 
Aan de ballonnen was een plastic envelopje vastgemaakt met een brief van Esther en de stichting en 
ons foldertje. In de brief legden we uit wat de aanleiding was om de ballonnen op te laten en nodigden 
we de vinders uit contact op te nemen. Er bleken alleen tenminste 4 ballonnen nodig te zijn om één 
zo’n envelopje te dragen ….  
Een stel ballonnen belandde prompt in een boom aan de overkant van de weg…Die kregen we pas 
weer vlot door ouderwets boompje klimmen. Maar daarna ging het van een leien dakje: ze stegen 
hoog op - heel hoog zelfs. 
We zijn erg benieuwd of de brieven nog gevonden worden, want dat wil nog wel eens een tijd duren. 
 

Promotie 
In de zomermaanden komt er een bijzondere publicatie: onze Berthus, Quido en Jane staan straks in 
opinieblad HP/De Tijd! Ik had ze aangemeld voor de vaste rubriek Mens & Dier, dat is een hele 
pagina met foto en interview. 12 Juli komen de journaliste en fotografe op bezoek in de manege. Dan 
hoor ik wanneer het artikel geplaatst wordt. Onze pensionado’s worden echte V.I.P.’s: Very Important 
Paarden! 
Dit najaar gaan we met het standje op bezoek in twee maneges: Zondag 1 oktober in manege Lits 
Riverranch in Boelenslaan tijdens een dag die georganiseerd wordt door de Partij voor de Dieren, 
afdeling Friesland. En er ligt de afspraak dat we met onze stand welkom zijn in manege De Hjouwer in 
Joure. 
 

Volgende Nieuwsbrief 
De eerstvolgende Nieuwsbrief stuur ik in oktober. Daarin komt een verslag van een bezoek aan het 
Manegepaardenpensioenfonds in Bergen op Zoom, onze ‘zusterstichting’, waar Bonfire ook 
beschermpaard van is. Met ’t Olde Manegepeerd en het Manegepaardenpensioenfonds is er 
regelmatig contact. Vorig jaar was ik bij ’t Olde Manegepeerd op bezoek. Dit jaar is Carola van het 
Manegepaardenpensionfonds aan de beurt. Het bezoek aan het Drents Rusthuis voor Paarden dat ik 
in de vorige nieuwsbrief beloofde, houden jullie dus nog even tegoed. 
In oktober is er ook weer meer ruimte om over onze paarden te vertellen, want het financiële verslag – 
en dat is belangrijk! – kost nu eenmaal twee pagina’s. 
Voor nu: allemaal een goede vakantie en mooi zomerweer toegewenst.  
Met vriendelijke groet, 
 
Ineke de Groot  
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