Nieuwsbrief nr. 48 – Juni 2016

Beste donateurs,
In deze nieuwsbrief alle aandacht voor onze paarden-pensionado’s. Heel veel goed nieuws over
schenkingen van dierenbeschermingsfondsen. Werk in en om de stallen. Freestyle 4 Charity: de
tussenstand van de sponsoring van Esther Liano, onze ambassadrice die op 30 juli voor ons gaat
optreden. En: de uitnodiging voor de donateurdag 2016!

Onze paarden
Alle paarden gaat het goed. Gelukkig! Er waren wat kwaaltjes, daarover verderop, maar geen ernstige
dingen. Het voorjaar ging qua weer vreemd van start: binnen acht dagen liep de temperatuur in mei van
min 1 op naar plus 23 graden, maar dankzij de groeispurt van het gras door dat warme weer, konden de
paarden toch redelijk ‘op tijd’, op 11 mei, de wei in. En dat is gegarandeerd FEEST. . Bennie Wanrooij,
onze vaste verzorger, was die dag eerst bezig geweest weidepalen te vervangen en de hele omheining te
controleren. Ook in naastliggende de wei van onze nieuwe buren. Die nieuwe buren, paardenliefhebbers
Babette Santinga (voormalig ruiter van de Leeuwarder Manege) en haar partner boden tot grote vreugde
van de paarden – en van ons - aan dat de pensionado’s deze zomer hun wei mogen gebruiken. We laten
de paarden altijd voorzichtig wennen aan al dat nieuwe, rijke voedsel: het verse gras. Dus we begonnen
met twee uur weidegang.
Aan het einde van de middag
konden de paarden twee uur
genieten van dat verse gras.
In de linkerwei met
aangrenzend de wei van de
buren alle vier de merries en
James Bond (met zo’n naam
kan er natuurlijk maar één ruin
zijn die zoveel mooie dames
als gezelschap heeft).
James Bond op 11 mei voor het
eerst in het verse groene gras

Ruinen Le Duc, Jordan en
Fellow in de rechtse wei.
Paarden hoef je niet te zeggen dat ze voor het eerst de wei in mogen. Ze weten het gewoon. Zodra je de
boxdeur opendoet is het racen geblazen om als eerste te grazen van het verse gras. Op volle snelheid, in
rengalop, vliegen ze achter elkaar aan, slippend in de bocht van de paddock naar de wei en slalommend
via de doorgang in het hek naar de buurwei. Het was nog even
spannend hoe Le Duc en Fellow op elkaar zouden reageren, want
voor die twee was het voor het eerst, sinds de komst van Le Duc,
dat ze samen stonden. Maar dat ging prima: binnen een half uur –
eerst eten natuurlijk van al dat heerlijke groene gras! - stonden de
heren elkaar hartelijk en uitgebreid te poetsen. En tot op de dag
van vandaag is het koek en ei met Le Duc, Fellow en Jordan
tesamen. Le Duc gaat het héél goed. Manege Waarland seinde
ons bij zijn pensioen in dat hij bij het bekappen moeite had met het
optillen van zijn achterbenen. En bij de eerste kapbeurt in maart
hield Gerard Nielsen daar volop rekening mee. Maar bij de
behandeling van zijn hoeven in juni bleek Le Duc een stuk soepeler
in de benen geworden. Gerard heeft beide achterhoeven bijna
helemaal bij kunnen werken omdat Le Duc er inmiddels in slaagt
een tijdlang elk achterbeen op te tillen. Het goede pensioenleven
Le Duc in de ruinenwei met Jordan op
doet zijn werk!
de achtergrond

Van Jordan wisten we dat hij het met ieder paard goed kan
vinden, hij is niet voor niets vorig jaar benoemd tot
‘kuddeleider van het jaar’. Jordan is een héél goed
‘paardenpaard’. Maar hij hoeft niet meer, zoals vorig jaar toen
Baltimore nog leefde, over de orde te waken.
Ontspanning, tevredenheid en volop genieten van de ruimte,
het gras, het mooie weer en elkaar. Dat is wat je ziet bij al
onze pensionado’s. ’s Avonds op stal, na een lange dag
buiten, staan ze na hun Subli en een eerste portie kuil vaak
soezend met hun ogen halfdichtl. Moe en voldaan na alweer
zo’n mooie dag in de wei.
En dan de kwaaltjes: Irma heeft een hoefzweer hoog in de
hoef gehad. Na het opensnijden van de zweer moest ze
enkele dagen 10 minuten met haar voet in een teiltje lauw
Buurman’s gras is altijd groener: Jordan eet
onder het draad een hapje mee uit de merrie wei

water met soda staan, om resten pus uit de wond te laten trekken. Irma is een lieverd die altijd volop
meewerkt als er ‘medisch’ iets moet gebeuren. Gewoon op stal haar tilde ze haar voet op en zette die
rustig in het teiltje neer. Dat weken in het teiltje beviel haar zelfs zo goed dat ze een keer minstens een
half uur in het lauwe water is blijven staan. Ze wilde haar voet er niet meer uithalen. Een paard met een
gewicht van meer dan 600 kilo kun je niet dwingen om het been op te tillen. Dus ik heb haar rustig laten
staan tot ze het eindelijk welletjes vond.

Irma (links) en Fellow (rechts): goud van oud in de paddock

En Tarzan’s mok, waarover ik in de vorige nieuwsbrief nog heel optimistisch schreef dat dat wel over zou
zijn na nog een paar keer smeren, bleek erg hardnekkig. Na vier verschillende medicaties, van
Hydrocortiderm tot Blauwspray, schreef dierenarts Douwe Dijkman twee maal per week wassen met
Betadine (jodium) voor en daarna inwrijven met olie. De zon moest daarbij de rest doen, want mok houdt
verband met vochtig en koud weer. Karin Engelman, onze vaste verzorgster, vond een heel slimme
oplossing. Ze mengde in een potje uierzalf - een middel dat boeren sinds jaar en dag gebruiken voor
behandeling van wondjes bij koeien – met Betadinezalf. Dat stevige smeersel, dat volop ontsmet, voelde
aangenaam voor Tarzan aan het been. En het bleef goed zitten. Binnen twee weken wreef ik de laatste
korsten van de mok gewoon van haar benen en sindsdien is de mok definitief over. Douwe Dijkman
moesten we ook bellen voor James Bond. Na vier dagen weidegang kreeg James koliekverschijnselen.
Een gaskoliek. Ondanks het langzaam opvoeren van het aantal uren weidegang met het nieuwe verse
gras, kreeg hij toch last. Een Meflosyl injectie (pijnstiller en ontspanner) hielp gelukkig direct. En ook
Ginger kreeg - nota bene weken later - een gaskoliek. Zo’n gaskoliek is gelukkig makkelijk te behandelen,
maar het toont wel aan dat je niet voorzichtig genoeg kunt zijn om paarden in het voorjaar te laten wennen
aan nieuw gras in de wei.
Met Halinda gaat het uitstekend. Kerngezond, vrolijk en sterk en ze kan het in de wei prima vinden met
alle merries en James Bond. Maar op stal gelden soms blijkbaar andere regels…Kort geleden, aan het
eind van de middag toen zij als een van de eersten uit de wei kwam, stond ze breeduit voor het open
raam van haar stal James Bond op te wachten. Diezelfde middag had ze in de wei – zoals iedere dag hartelijk en vol genegenheid met James staan poetsen. Alles pais en vree dus. James zou, komend
vanuit de paddock, rustig langs haar raam lopen. Maar daar stak Halinda een stokje voor. Zodra ze hem
zag ging ze geweldig tekeer. Brullend en hinnikend, constant op en neer springend, maakte ze een
enorme herrie. Als ze een mens was zou je zeggen ‘’Ze stond te kijven als een viswijf!’’

James bleef, volkomen verbluft, stokstijf staan. Hij snapte er niets van. Halinda, zijn lieve, goede vriendin,
waar hij net nog mee gepoetst had….En nu was het helemaal mis… Verslagen draaide hij zich om en
sjokte terug naar de paddock. Voor een mens wordt het dan tijd om in te grijpen. Ik liep hem achterna,
pakte hem bij het halster, aaide hem uitvoerig en zei troostend: ‘’Stil maar jongen. Hier kun jij niets aan
doen. Dit is gewoon een kwestie van hormonen. Denk maar aan de tegelbordjeswijsheid: ‘Vrouwen zijn
er om van te houden. Niet om ze te begrijpen’.“(Een paard is ook maar een mens).
Dat hielp. James Bond draaide zich om en
met mij als buffer tussen hem en Halinda’s
raam in, liep hij mee de stalruimte in.
‘’Halinda! Hooligan!’’ riep ik ondertussen
bestraffend naar haar. Of ze het begreep weet
ik niet, maar ze gedraagt zich inmiddels wél
weer als een goed opgevoede merrie-opleeftijd.

Schenkingen van
dierenbeschermingsfondsen
Via de Stichting DierenLot kregen we in 2015
een lijst met nieuwe dierenbeschermingsfondsen. Fondsen die de afgelopen jaren zijn
Links : Halinda Hooligan! Rechts: Irma
opgericht na overlijden van een vermogend
dierenliefhebber of -hebster die bij testament
bepaald heeft dat zijn of haar nalatenschap besteed moet worden aan dieren in nood.
Wij hebben een aantal van die fondsen aangeschreven om te vragen of we binnen hun doelstellingen
vallen. En gelukkig, dat doen we! De Stichting Nijdier is na de Stichting Leo de Boer, van wie we vorig
jaar een geweldige schenking kregen, de volgende van deze nieuwe fondsen die ons héél gul bedenkt.
We kregen de door ons gevraagde zonnepanelen op het dak van de loods (kosten € 5.240,=). Zonneenergie is duurzaam, maar betekent ook een blijvende besparing op onze elektriciteitskosten. Door alle
nieuwe voorzieningen in en om de loods (zoals buitenverlichting, verlichting in opslag, kantine en
stalruimtes, etc.) steeg ons energieverbruik ieder jaar. Maar de Stichting Nijdier schonk ons meer: het
nog openstaande bedrag van de renteloze lening van de landelijke Dierenbescherming van
€ 8.000,=! We waren er even helemaal stil van…De hele lening is nu dus afgelost.
Die lening van de landelijke dierenbescherming van destijds in totaal € 30.000,= was absoluut
noodzakelijk om loods en land in januari 2010 te kopen. Maar de last van de aflossing begon steeds
zwaarder te wegen. Geweldig dat we zo’n fantastische steun kregen van de Stichting Nijdier. Bij deze
nogmaals: heel hartelijk dank!
En er is meer goed nieuws. Nog zo’n nieuwe stichting, de Adolphina Swijterstichting, schonk ons
€ 2.000,=. Daar willen we de volgende bestemming aan geven (mits we dit jaar met onze exploitatie weer
quitte spelen). We willen € 1.000,= reserveren voor een nieuw op te nemen manegedier. Als er te weinig
donateurs voor dat dier zijn, is er alvast een bijdrage. Want onze stichting is in de allereerste plaats op
aarde voor het pensioen van het oude manegedier. Een deel willen besteden aan de renovatie met
reparatiemortel en grind van het lelijke beton dat grenst aan parkeerplaats. We trekken dus de renovatie
van het pad naast de loods door tot aan het schuifhek. En we hopen € 500,= te kunnen gaan sparen voor
een toekomstplan: aankoop van meer weidegrond. Daar is veel meer geld voor nodig, maar dit kan het
begin zijn. Ook voor de Adolphina Swijterstichting: heel veel dank!

Werk in en om de stallen

Links: de loods in 2008 bij de taxatie voor de koop.

Rechts: anno nu: juni 2016….

Eén beeld zegt meer dan 1.000 woorden. Dat in de loop van bijna acht jaar niet alleen onze loods
compleet gerenoveerd is, maar dat ook het terrein grondig onder handen is genomen, zien jullie op
bovenstaande foto’s. En ja, het is echt dezelfde loods. Waar de volkomen verroeste golfplaten aan de
voorzijde zaten, is nu de entree.
De door de Stichting Nijdier geschonken zonnepanelen zijn begin juni op ons dak geplaatst. De 12
panelen leveren een vermogen van maximaal 2.500 Kwh per jaar. Dat is meer dan ons jaarlijks
energieverbruik, we gaan dus terugleveren aan de Nuon!
En deze zomer willen we een aantal zaken in eigen beheer en voor onze privé rekening afwerken. Zoals
de pergola met vier bloembakken naast de parkeerplaats. Die bloembakken worden verstevigd, groen
gebeitst en gevuld met klimplantjes, rozen en vlinderlavendel. We schilderen verder aan wanden en
balken van de opslagruimte en er is het gewone onderhoud, zoals het opnieuw beitsen van ramen en
kozijnen van alle stallen.
We hopen in de volgende Nieuwsbrief jullie meer goed nieuws over schenkingen te kunnen melden. Als
die er komen dan worden er nog meer projecten deze zomer uitgevoerd.

30 juli 2016: Freestyle 4 Charity met Esther Liano’s optreden voor onze stichting
30 juli komt dichtbij. Nog één maand en dan gaat Esther in stal Westfrisia in Bovenkarspel (vlak bij
Enkhuizen) optreden voor onze stichting tijdens het Freestyle 4 Charity Event.
Alle sponsorbedragen die op haar naam worden overgemaakt naar de Stichting Freestyle 4 Charity
worden verdubbeld door de Stichting DierenLot. De donatieverdubbelaar is ons door de Stichting
DierenLot toegekend, dus iedere bijdrage die overgemaakt wordt betekent een dubbele opbrengst voor
onze oude manegedieren! De sponsorstand staat voor Esther nu op € 140,=. We hopen heel graag dat
dat bedrag hoger wordt en vragen jullie graag een bijdrage te doneren. Iedere euro is het dubbele
waard en de hele opbrengst komt voor 100% ten goede aan onze pensionado’s!
Wie mee wil doen: vermeld Esther Liano’s naam op de overschrijving van je donatie naar de Stichting
Freestyle 4 Charity, rekeningnummer NL 14 INGB 0007151190. In de nieuwsbrief van eind
september komt natuurlijk de totale opbrengst. En wie meer informatie wil over Freestyle 4 Charity of het
evenement wil bezoeken: Zie www.freestyle4charity.nl

Uitnodiging voor de donateurdag : zondag, 28 augustus, vanaf 15.30 uur
Zondag, 28 augustus 2016 ontvangen we jullie graag op de jaarlijkse donateurdag. Vanaf 15.30 uur is
ieder welkom. Ook familie en introducees natuurlijk! Wij zorgen voor hapjes en drankjes, leiden jullie rond
in de stallen of nemen je mee de wei in.
Onze paarden-pensionado’s en wij zien uit naar jullie komst. En wie wil komen, mail even of stuur een
kaartje, dan weten we op hoeveel mensen we kunnen rekenen. Graag er wel aan denken te parkeren in
de berm. (Onze boze buurman heeft een wegsleepregeling..)
Het adres is: Langestraat 82a, 9045 PD in Beetgumermolen.

De volgende Nieuwsbrief
De volgende Nieuwsbrief ontvangen jullie eind september. Met hopelijk nog meer nieuws over
schenkingen, het resultaat van Esther Liano’s optreden plus natuurlijk een verslag over de donateurdag.
Wie tussentijds wil komen: jullie zijn iedere zondagmiddag vanaf 16.00 uur van harte welkom voor een
bezoek. Ieder een goede, zonnige zomervakantie toegewenst en graag tot ziens bij onze paarden!

Met vriendelijke groet,
Ineke de Groot
Stichting Opvang Oude Manegepaarden en -Pony’s in Friesland.
Frans van Mierisstraat 37, 8932 KR Leeuwarden. Inschr.nr. KvK: 01107267.
Rekeningnummer: Triodos Bank. IBAN NL87 TRIO 0390 2118 18
www.pensioenpaard.nl. e-mail: info@pensioenpaard.nl.
Tel. (na 19.00 uur) 058 – 2 12 45 25

