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Beste donateurs, 
Een extra nieuwsbrief.  We hebben er een 20 jaar oud paard bij. Merrie Irma. Irma is geen 
manegepaard, maar een dier dat gewoon gedumpt is in onze stallen en voor wie een akelig lot 
dreigde. In overleg met de L.I.D. (Landelijke Inspectie van de Dierenbescherming) hebben we actie 
genomen. 
 
Het gedumpte paard 
Zondag, 1 november 2009, in de stromende regen, werd Irma in 
ons stalgedeelte ondergebracht door een moeder en dochter.  
Vorig jaar was de stalruimte nog niet ons eigendom en Markus, 
de stalhouder, verhuurde destijds de leegstaande stallen aan 
pensionklanten. Van Irma was bekend dat ze ruim 19 jaar oud 
was en dus leek het Markus een goed idee haar bij onze oudjes 
te stallen. Op  zondag 8 november heb ik moeder en dochter 
nog één keer gezien. Voor het laatst…De dochter belde mij een 
paar weken later. Ik heb haar toen gezegd dat Irma erg breed op 
haar hoeven stond en m.i. bekapt moest worden. Maar ook  dat 
zij als eigenares de hoefsmid moest inschakelen. Irma maakte 
een trieste indruk. Een stagiaire van Markus zei letterlijk over 
haar: ‘’Dat dier is doodongelukkig en depressief!’’. Ze had voer-
nijd, ging als een dolle tekeer wanneer het etenstijd was en 
trapte uit frustratie de wand van haar box kapot. Gedrag waar je 
van schrikt want wij kennen dat niet van onze pensionado’s: 
paarden die tevreden en gelukkig zijn met hun leven.  
Het duurt een tijd voor je door hebt dat eigenaren hun paard 
volstrekt verwaarlozen. Ik ben vijf keer per week in Beetgumer-
molen. Iedere woensdag- en zondagmiddag en de andere dagen 
’s-avonds een uur. De eigenaren van Irma zag ik nooit, maar het 
kon natuurlijk zijn dat ze op een andere tijd kwamen. We namen 
Irma gewoon mee in de  dagelijkse zorg voor de dieren. Iedere 
dag in de winter liep Irma op het pad naast de buitenbak, zodat 
ze – met de afrastering er tussen – kon wennen aan onze kudde. 
Ze kreeg net als onze pensionado’s lekkere porties oude 
paardenvoer, slobber,  wortels en natuurlijk aaien over haar bol. 
Irma’s hoeven verraadden echter dat de hoefsmid nog steeds 
niet geweest was... En dus vroeg ik Markus na een paar 
maanden: ‘’Komen die eigenaren van Irma wel eens?!?’’. Nee 
dus. Ook het pensiongeld werd na de maand november niet 
betaald…In het voorjaar van 2010 liet ik op eigen kosten Irma’s 
hoeven bekappen. De hoefsmid ontdekte restanten van een 
(onbehandelde) hoefzweer die aan de onderkant was 
doorgebroken. Hij schatte dat die zweer van een half jaar daarvoor dateerde. Irma moet toen lang heel 
veel pijn hebben gehad…Irma en onze oudjes waren ondertussen helemaal met elkaar vertrouwd geraakt 
en Irma stond de hele zomer met onze Big Five in de wei. Ze was tot rust gekomen, ging niet meer woest 
tekeer en ze gedroeg zich vriendelijk naar paard en mens. Irma is een lieverd. 
 
De Landelijke Inspectie Dierenbescherming 
Met Irma ging het beter, maar haar toekomst baarde zorgen en dus nam ik contact op met de Inspecteur 
van de L.I.D. (Landelijke Inspectie Dierenbescherming). Die bevestigde waar ik al bang voor was: als 
deze eigenaren Irma op zouden halen – op last van de stalhouder, wegens wanbetaling - was het bijna 
zeker, ook gezien haar leeftijd, dat het volgende adres waar ze gedumpt werd de z.g. ‘ambulante handel’ 
zou worden: de paardenhandelaar die het dier op transport zet naar de slacht in Italië of Spanje. 
Met onze bestuursleden, secretaris Petra Kerkstra en Diana van der Ploeg, dierenarts voor paarden, 
hebben we nog de mogelijkheid onderzocht of Irma verkocht zou kunnen worden aan een ruiter uit hun 
kennissenkring. Een vertrouwd iemand met verantwoordelijkheidsgevoel die graag een ouder, rustiger  
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paard zou willen. Maar aan Irma’s conditie - ze heeft in het verleden een blessure aan haar been gehad – 
was snel te zien dat dat niet meer kon. En met de zorg om wat er met haar zou gebeuren, besloten we: 
we nemen haar op in de stichting. Als absolute uitzondering op de regel. Want we zijn er alleen voor oude 
manegedieren. Voor Irma werd weer contact opgenomen met de Inspecteur van de L.I.D. Samen met de 
Inspecteur is de brief opgesteld aan de eigenaren van Irma. Die kregen negen dagen de tijd om een 
getekende afstandsverklaring voor het paard, samen met het paardenpaspoort, aan de stichting te 
zenden. Wanneer ze daar geen gehoor aan gaven zou de Inspecteur  met ons bezien welke straf- en 
bestuursrechterlijke mogelijkheden er zijn om het welzijn van Irma veilig te stellen.  En we zouden de 
publiciteit zoeken voor Irma, met vermelding van naam en bedrijf van de eigenaren. In de brief is de 
familie ook de toegang tot ons terrein ontzegd*). Ik heb me moeten beheersen om die brief niet nog 
scherper van toon en inhoud te maken, maar mensen die zo met een paard omgaan komen er bij ons 
nooit meer in. Medisch was voor Irma ondertussen alles op orde gebracht: de inentingen tegen rhino, 
influenza en tetanus en controle en behandeling van haar gebit. De hoefsmid had haar hoeven nogmaals 
bekapt en Diana en Petra dienden haar de wormkuur toe.  
 
De afstandsverklaring 
De getekende afstandsverklaring kwam op tijd – voor 20 oktober 2010 - binnen. Het paardenpaspoort zou 
nog volgen. Daar gaan we nog verder achter aan, maar het belangrijkste is de afstandsverklaring. Irma is 
officeel overgedragen aan onze stichting. 
 
De kosten van Irma’s onderhoud 
Van de schenking die we van de Stichting Vakantieverblijven Friesland hebben ontvangen, reserveren we 
€ 2.200,= voor haar medische en pensionkosten voor een jaar tijd. In dat jaar hopen we donateurs voor 
Irma te vinden, want alle 66 donateurs ad € 2,50 per maand zullen nodig zijn om haar pensiongeld te 
betalen. En we gaan voor Irma een persbericht aan de media verzenden – zonder het noemen van naam 
en bedrijf van de eigenaren – maar wel met het treurige verhaal over het gedumpte dier. 
 
Op bezoek bij Irma 
Jullie zijn natuurlijk van harte welkom om onze Irma te bezoeken. Ik ben  iedere woensdag- en 
zondagmiddag vanaf ca. 13.30 uur in Beetgumermolen. Ik doe graag een beroep op jullie om deze 
Nieuwsbrief te laten lezen aan familie, vrienden en/of collega’s waarvan je weet dat ze 
paardenliefhebbers zijn. Ik hoop van harte dat jullie mee willen helpen om donateurs voor Irma te werven. 
 
Alvast veel dank, vooral namens onze Irma! 
Met vriendelijke groet, Ineke de Groot 
 
Stichting Opvang Oude Manegepaarden en -Pony’s in Friesland.  
Frans van Mierisstraat 37, 8932 KR Leeuwarden.  
Nieuwe rekeningnummer: Triodos Bank. 39.02.11.818  
www.pensioenpaard.nl. e-mail: info@pensioenpaard.nl   
Tel. (na 19.00 uur) 058 – 2 12 45 25  
 
*) Wanneer jullie op bezoek komen : schrik niet van het bordje ‘verboden toegang voor onbevoegden’ op de oprit. Dat 
geldt uiteraard niet voor jullie. Maar wanneer de voormalige eigenaren van Irma ooit op het terrein komen, geldt dat 
als lokaalvredebreuk en wordt de politie ingeschakeld. En reken maar dat we dat doen! Maar je kunt je volgens de 
wet pas beroepen op lokaalvredebreuk als  er zo’n bordje verboden toegang staat. 


