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Beste donateurs, 
 
Hierbij de achttiende nieuwsbrief. Met  de rubriek ‘Onze paarden’, de verjaarskalender van de 
V.I.P.’s (Very Important Paarden) en het vervolg van de actie voor eigen stallen. Plus voor 
donateurs en gulle gevers: het financiële jaarverslag 2008.  
 
Onze paarden 
Met al onze pensionado’s gaat het uitstekend! Ik ga in het kort de rij langs, want we hebben deze 
Nieuwsbrief wat minder ruimte door de publicatie (en ook dat is heel belangrijk) van de jaarcijfers 2008  
Berthus 
Berthus zit nog volop in zijn wintervacht en die is dik! Maar de eerste haartjes beginnen al van z’n 
neus en hals te vallen als je hem aait. Berthus is de hele winter kerngezond, opgewekt en levendig 
geweest. Af en toe lekker ‘bekvechtend’ met Quido. Ze duwen dan hun hoofden hoog geheven tegen 
elkaar aan, buigen dan weer diep naar beneden en proberen zo elkaar opzij te duwen. Ondertussen 
maken ze speelse bijtbewegingen. Stoer gedrag van levenslustige oudere jongeren oftewel ruinen die 
erg op elkaar gesteld zijn. Berthus is een heer en laat regelmatig Tarzan als dame voorgaan als ik de 
paarden uit de buitenbak haal. Maar bij de ingang van de stallen aangekomen, is direct duidelijk dat er 
maar één de baas is. Berthus gooit z’n kont dwars voor de ingang, staat breeduit in het middenpad en 
buigt van buiten naar binnen z’n hoofd over z’n staldeur om uit zijn bak met oude paardenvoer te eten. 
Kortom zie er dan nog maar eens langs te komen… 
Quido 
Deze tweede winter op de Longstreetranch valt vooral weer op hoe goed voor Quido deze stalplaats 
is. In de winterperiode in de voormalige Leeuwarder Manege werd Quido altijd mager, hij ging slechter  
lopen of hij kreeg diarree. Quido’s plek in de stal waar hij, ook hartje winter, heerlijk volop in het licht 
en de frisse lucht staat is prima voor hem. En de dagelijkse gang naar buiten, waar hij met de hele 
kudde urenlang in beweging kan zijn, is een zegen voor z’n conditie. De soepelheid om iedere dag 
een duik in het zand van de buitenbak te nemen om lekker te rollen, heeft hij door z’n artrose niet. 
Maar afgelopen week zat ook Quido net als de andere vier paarden onder het zand. Hij heeft dus nog 
altijd de kracht en de durf om te rollen (en weer overeind te komen!). Voor oude paarden geldt 
hetzelfde als voor oud legermaterieel: ‘Keep them rolling”! 
Jane  
Met Jane’s gezondheid is het de hele winter prima 
gegaan. Na de ziekteperiode vorig jaar zomer heeft ze 
geen enkele inzinking meer gehad. Jane is goed op 
gewicht - geen rib te zien - en haar ruige wintervacht 
zit vol zand. Weer of geen weer, een droge bodem of 
plassen in de buitenbak, Jane maakt het niet uit. 
Zodra ze de buitenbak inloopt stort ze zich tegelijk met 
Berthus en Tarzan direct in het zand om alle kanten 
uit te rollen. Jane heeft een speciale truc om overeind 
te komen: ze gaat eerst zitten… Vanuit die zit op haar 
achterwerk, met haar voorbenen netjes naast elkaar 
op de grond, wipt ze in één keer overeind op vier 
benen. Zo lang ik haar ken, ook in de tijd dat ze nog 
werkte als manegepaard, heeft ze dat altijd gedaan. 
Maar het blijft een komisch gezicht: een zittend paard.  
Een van Jane’s ouders of grootouders moet een Fries 
paard geweest zijn. Een deskundige paardenfokker 
schatte in dat ze minstens voor een kwart Fries bloed 
heeft.  Aan haar bouw is het te zien, maar het 
verklaart ook haar lange krullende manen, zoals    Jane, onze roodharige Friezin!       
van Friese paarden.         



Tarzan 
Tarzan’s mok is helemaal genezen en ze is, zoals we van haar gewend zijn, op en top gezond, sterk 
en vitaal. Ook Tarzan heeft het voorjaar in het hoofd. Samen met Jane en Ginger daagt ze onze ‘oude 
heren’ Berthus en Quido regelmatig uit om in actie te komen. Alle drie de dames galopperen dan 
achter elkaar aan, naast, voor en achter de heren langs, staan op de voorbenen en geven beste 
bokken naar links of rechts (voor ieders geruststelling: nooit gericht op elkaar), kortom de levenslust 
spat er vanaf. 
Ginger 
Ginger maakt er helemaal een feestje van. Ze ziet er prima uit en in de buitenbak is ze af en toe echt 
helemaal door het dolle heen (hoezo oud?!?). Ze kan geweldig bokken en de snelheid waarmee ze 
een haakse hoek neemt blijft je gewoon verbazen. Met Ginger ging en gaat het gewoon geweldig. 
 
De verjaardagskalender van onze V.I.P.’s (Very Important Paarden) 
21 maart werd ons beschermpaard Bonfire 26 jaar. Natuurlijk kreeg hij van ons een fruitmand met 

brief cadeau. Maar hij kreeg ook de 
ingelijste ‘kavel weiland’ van onze actie 
‘Buurman’s gras is altijd groener’. Die 
hadden Anky en Bonfire nog van ons 
tegoed en dit was het juiste moment om 
die kavel toe te sturen. Bonfire had 
namelijk op 3 maart een stukje van zijn 
eigen wei cadeau gedaan aan de 
landelijke Dierenbescherming bij de aftrap 
van de campagne Paardenwelzijn. Die 
campagne startte in Erp bij Anky en 
Bonfire. Frank Dales, de directeur van de 
landelijke Dierenbescherming, kreeg van 
Bonfire een bakje met echte weidegrond. 
De campagne van de Dierenbescherming 
roept paardeneigenaren op om iedere dag 
hun dier, samen met andere paarden of 
pony’s, de nodige uren beweging in de 
buitenlucht te geven.Zie ook paarden-
campagne op www.dierenbescherming.nl,  
 

Bonfire 26 jaar! Met onze fruitmand, brief en ‘kavel weiland’ 
Foto:  Liesbeth Russel, secretaresse Anky van Grunsven 
16 april wordt onze Quido’s 23 jaar. Ook de 22e verjaardag van 
Ginger (ze heeft geen papieren dus haar leeftijd is geschat) 
hebben we op die dag ingedeeld. 
12 mei bereikt Berthus, de ‘stichter van ons bedrijf’, een 
bijzondere leeftijd: 25 jaar. Een kroonjaar!  De zondag na zijn 
verjaardag vieren we dat. Ook Jane (wordt waarschijnlijk 24! 
jaar) en Tarzan (vermoedelijk 22 jaar) zetten we dan in het 
zonnetje.    

Ginger wordt 16 april  22 jaar 
Eigen stallen, eigen land – het vervolg 
Alweer goed nieuws! De M.A.O.C. Gravin van Bylandt 
Stichting in Wassenaar heeft ons begin maart een tweede 
schenking toegezegd. In totaal is nu Є 19.500,= voor de 
aankoop van de stalruimte ontvangen. Aan Markus de Vries, de 
stalhouder in Beetgumermolen, is in februari een derde betaling 
van Є 6.000,= overgemaakt. Dus  Є 17.000,= van de koopsom 
ad Є 28.000,= is inmiddels voldaan. Van de stichtingen waar nog aanvragen voor een schenking op 
tafel liggen, krijgen we in april en mei dit jaar bericht. In de Nieuwsbrief van juni kan ik jullie hopelijk 
nog meer goeds vertellen. (Voor donateurs en gulle gevers is het financiële jaarverslag opgenomen). 
Volgende Nieuwsbrief 
De eerstvolgende Nieuwsbrief komt eind juni,. Met meer nieuws over de aankoop van de stallen,  over 
het benefiet-optreden dat we volgend jaar willen organiseren en over de promotie. Graag tot dan! 
Ineke de Groot, Stichting Opvang Oude Manegepaarden- en Pony’s in Friesland 


