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Beste donateurs,
In deze nieuwsbrief alle ruimte voor verhalen over onze paarden. Verder: goed nieuws over
schenkingen van dierenbeschermingsfondsen voor verbouwing van stal en loods.
Werkzaamheden in en rond de stallen. Acties en de donateurdag op 23 augustus 2015.

Onze paarden
Het voorjaar was vrij koud en af en toe woedde een stormachtige wind, dus lieten we ‘s middags onze
pensionado’s nog ver in het seizoen in groepjes in de paddock, maar op 11 mei was het toch zover:
ze konden de wei in!
Het was mooi zonnig weer en er
stond volop gras. Alle paarden zijn
dan zo druk met grazen en de
nieuwe situatie: de wei, dat dat het
beste moment is om ze aan elkaars
gezelschap te laten wennen. Want
dat gold voor nieuwkomer James
Bond, die tot dan toe dagelijks met
merries Ginger en Irma de paddock
deelde, maar niet met de andere
paarden...
Wij stonden bij het hek in spanning
toe te kijken hoe alles zou verlopen.
Vorig jaar hadden we besloten om
in 2015 alle merries in de ene wei te
zetten en de ruinen in de andere.
Fellow, onze ‘hengst’, die in 2014
met merries en Baltimore de wei
Genietend van de eerste dag in de wei Voor: Tarzan grazend.
Rechts: Jane en midden: Ginger (met de staart naar ons toe) poetsend.
deelde, begon in de loop van de zomer Baltimore op te jagen. Fellow toonde duidelijk het gedrag van
een hengst die zijn harem afschermt. De laatste twee zomermaanden van 2014 hebben we Fellow
toen apart gezet, maar dit jaar wilden we als oplossing proberen de merries en ruinen te scheiden.
Met als redenering: geen van de ruinen heeft dan nog een harem tot zijn beschikking, dus dan is er
ook geen hengstengedrag. Maar de praktijk wil nog wel eens weerbarstiger zijn dan de theorie. Dus
die theorie moest nu wel bewezen worden…
Over de dames, Jane, Tarzan, Ginger, Irma en Halinda maakten we ons geen enkele zorg: die
houden allemaal van elkaar. Er heeft nog nooit een van de merries een andere opgejaagd. Maar hoe
zou het gaan bij de ruinen? We gingen er van uit dat Jordan zich prima zou kunnen weren, maar over
Baltimore maakten we ons zorgen. Vorig jaar hadden we gezien hoe Fellow hem keer op keer in het
nauw dreef. Zodra de heren allemaal in de wei stonden begon een mooi schouwspel. Fellow ging
natuurlijk eerst even lekker eten van het nieuwe gras, maar zodra hij Jordan vlakbij zag, kwam hij met
snelle pas, oren plat, op Jordan af. Jordan reageerde bliksemsnel. Hij draaide zich onmiddellijk om en
bokte heel stevig. Fellow week direct terug. Deze ‘tegenstander’ liet zich niet door hem
imponeren….Een tweede poging van Fellow om hem te intimideren pareerde Jordan op precies
dezelfde manier, maar daarna draaide Jordan – heel slim - het spel om. Hij was nu degene die de
oren plat gooide en met dreigende stappen op Fellow afkwam. Fellow koos eieren voor zijn geld en
zocht het snel een stukje verderop…. Daar kwam hij Baltimore tegen. En toen zagen we iets waar we
heel blij mee waren. Jordan kwam direct tussenbeide en maakte Fellow met nog eens een héle beste
bok goed duidelijk: blijf van Baltimore af! Voor Jordan was het die middag continu opletten en flink
werken, want tijdens het grazen door hield hij steeds de situatie in de wei in de gaten en greep hij in

zodra Fellow probeerde te domineren. Maar in die ene middag werd tot op de dag van vandaag
duidelijk: er is in de wei van de ruinen maar één de baas: Jordan! Jordan is écht een hele goede
kuddeleider. Hij is de baas, hij bewaakt de orde, maar hij is nergens een dictator. Een goede
kuddeleider is vriendelijk voor zijn kudde. Jordan gaf daarin het goede voorbeeld. Hij was de eerste
die uitgebreid en vriendelijk begon te poetsen met
Baltimore. En daarna met James Bond.
Hoezo een peperdure cursus of seminar over goed
leiderschap volgen!?! Kom een middag kijken als de
paarden voor het eerst de wei in gaan. Daar kun je als
mens een hele hoop van leren.!
Wij haalden die middag heel opgelucht adem, want –
dank zij Jordan – ging het boven verwachting goed. In
die ene middag vestigde Jordan voorgoed zijn gezag
en autoriteit. En bracht hij rust in de kudde. Jordan
blaakt van het zelfvertrouwen, hij is volkomen zeker
van zijn positie, dus was hij ook degene die het initiatief
nam om uitgebreid met Fellow te poetsen. Toe maar!
Fellow ging graag in op die uitnodiging om vrede te
sluiten. If you can’t beat him, join him. En uitgerekend
Fellow, de Fellow die zich nu gewoon zoals het een
goede kuddelid betaamt, gedraagt in de wei, diezelfde
Jordan: kuddeleider van het jaar! Met vlag en
wimpel geslaagd voor het examen goed leiderschap

Baltimore kan rustig slapen. Jordan waakt over hem.
Fellow poetst inmiddels dagelijks heel hartelijk met Baltimore…Het paard dat hij vorig jaar nog alle
hoeken van de wei liet zien. Fellow is het type dat een baas nodig heeft, dat is duidelijk.
Helaas zag Fellow in de loop van de tijd toch een paar keer kans om James Bond naar het hek te
drijven. En dus besloten we om James Bond, als enige ruin, bij de merries in de wei te zetten. Deze
zomer mogen we de wei van onze buurvrouw Marianne die naast onze weide ligt ook gebruiken.

Bennie Wanrooij, onze paardenverzorger en buurvrouw Marianne op terras. Re: Jordan in de buurwei

En daar zijn de paarden en wij natuurlijk heel blij mee. Onze paarden hebben extra ruimte gekregen.
James Bond en Ginger zijn heel gelukkig met James’ komst in de merriewei. Ginger is James’ vaste
‘Bondgirl’. Net zoals in het verleden Ginger en Paddy altijd naast elkaar door de wei gingen, lopen nu
James Bond en Ginger zij aan zij samen. Met Ginger gaat het uitstekend. Ze ziet er prachtig uit, haar
conditie is heel goed. De dubbele porties Subli ’s ochtends en ’s avonds plus het gehakselde
gedroogde gras doen haar goed! Met onze Jane gaat het qua gezondheid zonder meer goed, maar
we hebben haar verplaatst naar de grote stal vooraan
in het laatste staldeel. Twee maal lag ze vast in de
kleine stal waar ze stond, ze heeft gewoon meer
ruimte nodig om overeind te komen. Nu staat Tarzan
dus weer in een van de kleinere stallen. Maar – zoals
jullie verderop kunnen lezen – gelukkig is dat nog maar
van korte duur. Tarzan liep enkele weken geleden
ineens kreupel. De dierenarts constateerde een
hoefzweer en sneed die open. Daarna mocht ze
enkele dagen lang niet de paddock in om de hoef
schoon te houden en drie dagen lang moest de hoef
geweekt worden in water met Biotex om de wond goed
schoon te krijgen. Wonder boven wonder lukte het
Bennie en Karin, onze vaste verzorgers, om Tarzan
rustig te laten staan, met haar voorhoef in een klein
Jane met restanten wintervacht
afwasteiltje met Biotex. Bennie hield haar bij het
halster en Karin behandelde het been. Enkele jaren
geleden toen ze ook een hoefzweer had heb ik
hetzelfde geprobeerd: het teiltje trapte Tarzan aan
flarden en de hoefschoen met Biotex-oplossing die
we vervolgens probeerden om de hoef aan te
brengen, schopte ze over een afstand van zes meter
tegen de wand… Bennie en Karin kunnen dat dus
veel beter.
Ook met Irma en Halinda gaat het gewoon goed.
Alle merries zien er gezond en glanzend uit. In de
wei is het voor de dames (en James!) geweldig. Ze
poetsen er op los. Blij met hun goede leven en met
elkaars gezelschap.
Genieten van het goede leven en van elkaar:
poetsen, poetsen en nog eens poetsen!

Schenkingen van dierenbeschermingsfondsen
Twee lang gekoesterde wensen gaan deze zomer in vervulling. Vorig jaar werden in het verste
staldeel vier kleine stallen verbouwd tot drie grote. Die grote stallen zijn een zegen voor het welzijn
van onze oude paarden. Toen de stichting in 2007 in Beetgumermolen kwam, waren in dat verste
staldeel de stallen net gebouwd op het kleine formaat. Met die grootte moesten we het dus doen. Vier
paarden, Irma, Fellow, Jane en Halinda beschikken sinds 2013 en 2014 over echt ruime stallen. En
uiteraard wilden we voor nog drie - letterlijk en figuurlijk - grote kanjers Tarzan, James Bond en Jordan
heel graag ook zulke grote stallen. De drie kleine stallen die er nu nog staan moeten dan verbouwd
worden tot twee grote (van 3.10 x 3.75 meter!). Maar dan moet wel een nieuwe stal (voor Jordan) in
het middelste staldeel bijgebouwd worden. Ook is het nodig de stal van Irma meer naar achteren te
verplaatsen – voor een deel dus in onze opslag - anders zou het middenpad van het middelste
staldeel te smal worden. De Stichting DierenLot schonk ons voor dit doel € 1.000,= en van de
Stichting Natuur, Mens en Dier kregen we een gift van € 1.500,= voor deze verbouwing. De
Stichting Natuur, Mens en Dier schonk daarbij ook nog eens € 1.000,= voor de aflossing van de
lening van de landelijke Dierenbescherming. Onze hele grote dank - en natuurlijk die van onze
paarden-pensionado’s - voor deze geweldige schenkingen. Alle zeven grote paarden beschikken
straks over een mooie ruime stal!
De Stichting Moyra Stava Morena vervult de tweede wens. De achterwand van onze loods, dus de
wand die grenst aan de paddock, bestaat voor 1/3 deel nog steeds uit de volkomen verroeste
golfplaten – met gaten – die de loods, toen we er in 2007 introkken, aan alle kanten bedekten. Tot en

met het toen hevig lekkende dak toe! De vervanging van die laatste 10 meter golfplaat door de mooie
damwandplaat betekent dat straks de hele loods gerenoveerd is. In die nieuwe wand komt
bovendien, in dezelfde uitvoering als voor de stallen, een kozijn met twee openslaande raampjes voor
onze kantine. We krijgen dus daglicht in die kantine! En leuk als in de zomer de paarden hun hoofd
naar binnen steken als we in het keukentje koffie zetten, maar in de winter hebben we bij onze
koffiepauze in de kantine ook zicht op hoe het met de paarden gaat in de paddock. De kosten voor dit
project ad € 1.967,22 schenkt de Stichting Moyra Stava Morena. Heel hartelijk dank hiervoor.

Acties
Onze ambassadrice, Esther Liano, verzorgde een show op het Concours Hippique in Burgum op 2
mei 2015. Het honorarium van € 200,= ging naar onze stichting. Met dank aan Esther en Henk de
Ruygh van het Concours Hippique in Burgum voor deze actie.
Bij de Albert Heijn in Stiens is de opbrengst van de statiegeldbonnetjes in mei, een deel van de juni
maand en drie weken in juli 2015 voor onze paarden. Voor deze actie is door de Stichting DierenLot
de donatieverdubbelaar toegekend. In de volgende nieuwsbrief meld ik graag wat de opbrengst is.

De donateurdag 2015: zondag, 23 augustus
Uiteraard houden wij ook dit jaar een speciale dag voor jullie, de donateurs. Op zondag, 23
augustus, vanaf 15.30 uur zijn jullie van harte welkom aan de Langestraat 82, 9045 PD in
Beetgumermolen. Wij zorgen voor hapjes en drankjes. Er zijn dan – naast het weerzien met al onze
paarden-pensionado’s - ook veel nieuwe zaken te zien: de verbouwde stallen, de nieuwe wand en de
kantine. En meer. We werken – voor eigen rekening, want we zijn een kleine stichting – inmiddels ook
hard aan de renovatie van het lelijke betonnen pad (35 meter lang…) langs de loods. Vrijwilliger Wim
Meijer heeft het druk met de bouw van een Pergola langs het hek bij de parkeerplaats en naast het
werk aan het betonpad ben ik ook bezig een bloementuintje aan te leggen aan een andere zijde van
de parkeerplaats. Hopelijk is het zondag 23 augustus mooi weer en kunnen jullie, op het terras naast
de paarden en tussen de bloemetjes, genieten van een gezellige middag.

Wij hebben de eerste
bloemetjes al buiten gezet
voor de donateurdag.

De volgende Nieuwsbrief
Eind september 2015 ontvangen jullie de volgende Nieuwsbrief. Met alles over onze paarden, acties
en nieuws. Op zondagen zijn jullie vanaf 16.00 uur altijd welkom om langs te komen. De auto s.v.p.
parkeren in de berm. De (boze) buurman heeft een wegsleepregeling. Voor wie op vakantie gaat een
fijne tijd toegewenst en voor allemaal: graag tot ziens bij de paarden!
Met vriendelijke groet,
Ineke de Groot
Stichting Opvang Oude Manegepaarden en -Pony’s in Friesland.
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