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Beste donateurs, 
In deze Nieuwsbrief natuurlijk de rubriek ‘onze paarden’. Een bestuurslid erbij: penningmeester 
Daniëlla Officier. Op bezoek op 21 maart, de 28

e
 verjaardag van ons beschermpaard: Bonfire,  

bij Anky en Bonfire in Erp. Acties en de financiële jaarcijfers 2010 met een toelichting. 
 

Onze paarden 
Alle pensionado’s zijn de winter goed doorgekomen. Berthus, Tarzan en Ginger kerngezond en in 
hele goede conditie.  Irma en Jane kregen alle twee hetzelfde kwaaltje: parasieten in hun vacht!  
Paarden houden van paarden en deze twee kunnen het goed met elkaar vinden. Als paarden elkaar 
graag mogen, dan poetsen ze elkaar vaak, dicht tegen elkaar aan staand. Prima voor het welzijn van 
beide, maar met de liefde komen ook de parasieten over...Alle twee zijn een tijdje met het desinfecteer 
middel behandeld dat ieder jaar voor Quido wordt gebruikt.  

Van Quido kenden we al zijn gevoeligheid voor de 
parasietenkwaal. In januari heb ik uit voorzorg zijn 
dikke, lange manen kortgeknipt – coupe Fjordenpaard 
en dat staat hem prima  - en behandelde ik de vacht 
onder zijn manen preventief een paar weken met het 
desinfectie middel.  Quido – een door en door lieverd  
–  is het kwetsbaarste paard.  Hij is het dier dat er het 
meest oud uit ziet en zijn conditie was in het najaar 
teruggelopen. Hij was magerder geworden. Door die 
slechtere conditie was op de huid van zijn rug rain rot 
ontstaan. Een plek waar de vacht los laat en er een 
akelig puslaagje zichtbaar wordt. Dierenarts Douwe 
Dijkman schreef dagelijkse ontsmetting van die plek 
voor met z.g. blauw spray en betadine.  De puslaag is 
weg en er heeft zich een korstje gevormd dat 
langzamerhand kleiner wordt. Het gaat Quido nu 
duidelijk beter. Kort geleden was ik zijn stal 
binnengestapt om de plek op zijn rug nog eens te 
controleren. Ik ben blijkbaar vergeten de grendels van 
zijn box goed dicht te doen. Gelukkig waren de grote 
schuifdeuren van de stalruimte gesloten, want de 
volgende dag bleek dat Quido zijn box was uitgelopen 
en zich uitgebreid tegoed had gedaan aan de 
winterwortels die naast de kast liggen. Hij heeft heel  

Lieve Quido en Jane    wat kilo’s opgegeten, amper de helft was over. Als 
      ‘dank voor het aangenaam verpozen’ liet hij precies 
voor Berthus’ box een flinke hoop paardenvijgen achter.  Zo van: ‘Berthus, jij bent de grote 
kuddeleider….maar vanavond kan je de pot op!!’  

 

Met onze hartveroverende nieuwe aanwinsten Paddy en Baltimore gaat het prima. In de paddock, 
waar ze iedere dag staan, speelt Baltimore de baas over Paddy. Als je daar een appel of wortel wilt 
voeren, gooit hij zijn oren plat en jaagt Paddy weg. Maar zodra je ze naar de stal brengt, Baltimore 
aan het halster en Paddy los er achter aan, dan is Baltimore direct van streek als Paddy niet gelijk 
binnenkomt. Want Paddy wil nog wel eens nieuwsgierig het terrein verkennen, de mestplaat 
beklimmen of aan de zijkant van de stal een kijkje door het raam nemen. Baltimore draait dan rondjes 
in zijn stal, hinnikt en bromt. Pas als Paddy binnenstapt wordt hij rustig. Een big boy met een lief 
hartje…Op stal neemt Paddy wraak voor zijn gedrag in de paddock door haar hoofd ver over de deur 
naar hem toe te steken naar hem happend met haar oren plat. Kijk, en daar heeft Baltimore dan niet 
van terug. Goed aan elkaar gewaagd die twee en ondertussen hele dikke maatjes. 



 

Een nieuw bestuurslid: 
penningmeester Daniëlla Officier 
Daniëlla Officier zette zich met Monique Bosch voor 100% in 
voor de actie om in manege Waarland het pensioen van 
Paddy en Baltimore te regelen. 
Daniëlla zag op onze site dat er een vacature was voor 
penningmeester. Die functie wilde zij graag vervullen. En 
daar zijn we wat blij mee! Daniëlla is 35 jaar. Zij is bezig haar 
SPD-opleiding boekhouding af te ronden en werkt als senior 
accounting officer. Per 11 februari  is Daniëlla benoemd tot 
penningmeester van onze stichting.  
 
 
Daniella met Paddy (toen nog werkend manegepaard in 
Manege Waarland) 

 
Bonfire’s 28e verjaardag: 21 maart op bezoek in Erp bij Anky en Bonfire 
We zagen er al heel lang naar uit en na veel 
nachtjes slapen was het zover! Op 21 maart 
gingen Daniella, Monique, Lena Massaut en ik op 
verjaarsvisite bij Anky en Bonfire in Erp. De 
TomTom in de auto leidde ons naar de achter- 
ingang van het terrein, maar Anky’s moeder stond 
daar al te wachten om ons de weg te wijzen naar 
de stallen. We werden heel hartelijk ontvangen en 
keken onze ogen uit op het prachtige nieuw 
gebouwde stallencomplex.  Bonfire stond heerlijk 
buiten in de zon in de wei, samen met zijn 
ponymaatje Jolly Joker en een klein Shetlandertje. 
Voor Bonfire hadden we een grote fruitmand 
meegebracht met wortels, appels en bananen. 
Voor Anky 28 rode rozen. Anky heeft –altijd- een 
druk programma. Ze moest door naar een TV-
uitzending in de VPRO-studio die avond, maar ze     Jarige Bonfire en Anky met 28 rode rozen 
nam echt de tijd voor ons.                                          
Samen met haar gingen we naar de wei van Bonfire en vertelde ze over hem. Overdag in de wei vindt 
hij leuk tot 16.00 uur maar daarna wil hij persé op stal. Een paard dat van jongs af aan gewend is aan 
een bepaald ritme, wil dat houden. Niks kamperen. Hij wίl helemaal niet dag en nacht in de wei.  
 

 
Van links naar rechts: Monique Bosch, Daniella Officier, Lena Massaut, Bonfire met zijn 
verjaarscadeau Ineke de Groot en Anky van Grunsven. 
Dat  Bonfire  een 10 sterren pensioen heeft, wisten we bij voorbaat, maar het eerste wat opvalt als je 
hem in het echt ziet is: wat is het nog steeds een mooi paard!  Zijn vacht glanst aan alle kanten. En hij 
is zo vitaal  en levendig. Het is echt heel bijzonder om ‘live’ kennis te maken met zo’n beroemdheid. 
Zijn naam is een begrip. Wereldwijd. Maar  het is tegelijkertijd ook heel gewoon en vertrouwd: een 
paard blijft zichzelf. Een paard raakt niet ‘over het paard getild’.  



 
Bonfire liet zich graag over manen, hals en neus aaien en at gretig van de wortels die we voerden. En 
hij toonde z’n temperament, met oren plat en kont dwars: het piepkleine Shetlandertje moest uit z’n 
buurt! Pony Jolly Joker is z’n grote vriend en die mag van Bonfire alles. ’s Zomers, als er veel 
ongedierte is, staat kleine Jolly tussen Bonfire’s achterbenen, neus in zijn staart, zodat hij geen last 
heeft van vliegen op zijn ogen. Bonfire’s eigen veilige no-fly zone…Anky’s secretaresse, Liesbeth 
Russel, nam ons daarna mee naar Salinero - nog zo’n beroemdheid - en Painted Black in hun 
prachtige stallen en ook met hen konden we heel aangenaam en uitgebreid kennis maken. We namen 
afscheid met veel dank en een “misschien tot volgend jaar”! Wat een geweldige belevenis was dit voor 
ons allemaal. 
 

Resultaten acties: 
Equifyt paardenvoer sponsorde ons in het vierde kwartaal van 2010 met € 322,=! Het resultaat van 
de kerstactie voor onze stichting bij het CJIB in Leeuwarden bedroeg € 904,= . 15 Januari 2011 trad 
onze ambassadrice Esther Liano op tijdens Paard & Zo. De opbrengst van die manifestatie was 
voor onze oude manegedieren: € 250,=. Bij Noordhoff Uitgevers in Groningen was onze stichting 
een van de goede doelen waar medewerkers met kerst 2010 de waarde van hun kerstpakket aan 
konden schenken. We ontvingen € 175,=. Veel dank aan allen voor hun gift of bijdrage! 
 

Donateursdag op zondag, 5 juni 2011: 
Natuurlijk zijn jullie altijd welkom voor een bezoek aan onze paarden. Maar op zondag 5 juni vanaf 
14.00 uur houden we een speciale donateursdag. Met hapjes en drankjes en we vieren dan de 
verjaardagen van al onze oudjes. Graag het verzoek: mail, bel of schrijf even als je die dag komt, dan 
weten we op hoeveel mensen we kunnen rekenen en s.v.p. parkeren in de berm aan de Langestraat 
en geen honden meenemen (de honden van de stalhouder vallen andere honden aan..) 
 

De volgende Nieuwsbrief 
De komende Nieuwsbrief verschijnt eind juni 2011. Met de rubriek ‘onze paarden’. De financiën zijn 
belangrijk en jullie hebben er allemaal recht op precies te weten hoe jullie bijdragen en alle 
schenkingen besteed worden, maar het kost altijd twee pagina’s… We hebben in juni meer ruimte 
voor verhalen en foto’s van alle paarden. Ook komt er een belangrijke actie die in het najaar gepland 
is onder de aandacht. Graag tot dan en een mooi voorjaar toegewenst! 
 
Met vriendelijke groet, 
Ineke de Groot 
 
Stichting Opvang Oude Manegepaarden en –Pony’s in Friesland 
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