Nieuwsbrief nr. 49 – September 2016

Beste donateurs,
In deze nieuwsbrief natuurlijk allereerst alles over onze paarden-pensionado’s. Goed nieuws over
schenkingen van dierenbeschermingsfondsen. Werk in en om de stallen. Freestyle 4 Charity: de
eindstand van de sponsoring van Esther Liano, onze ambassadrice die op 30 juli voor ons optrad. En
het verslag van de donateurdag 2016!

Onze paarden
Het was een hele goede zomer voor onze pensionado’s. Behalve voor de jaarlijkse behandeling van hun
gebitten, hebben we dierenarts Douwe Dijkman niet hoeven bellen. Heel veel dagen, tot aan het verschijnen
van deze Nieuwsbrief toe, konden ze de wei in. En de enkele periodes dat het teveel geregend had en de
wei te nat was, vermaakten ze zich prima in de paddock. Met het voordeel dat wanneer de wei droog
genoeg was, het ondertussen gegroeide gras weer fris en mals op ze lag te wachten.

Drie slaperige dames met één heer (voor, liggend, Tarzan Links Irma. Rechts Halinda, midden James Bond)
Op hele warme dagen zochten ze de schaduw
op. Gelukkig kan dat, want aan de
paddockzijde, achter de loods is altijd
schaduw. Lekker loom stonden ze dan in
groepjes een dutje te doen, af en toe eens
breeduit liggend in het zand. Maar hoe mooi
het weer ook was, ergens tussen 18.00 en
19.00 uur willen ze naar hun stal. In de
merriewei, waar James Bond als enige ruin
staat (wie anders is die eer gegund met zo’n
naam), is het altijd Tarzan die aangeeft dat
ze het welletjes vindt. Breeduit staande voor de
open helft van de dubbele deur naar het
middelste staldeel hinnikt ze luid. Jordan, in de
ruinenwei, doet bijna gelijkertijd het woord voor
de heren: hij timmert volop tegen de loodswand
met de duidelijke boodschap ‘’Wij willen nu!
naar binnen!”
Tarzan in volle glorie
In je eentje het ‘binnenkomend verkeer’ voor acht paarden regelen is prima te doen, want de paarden
hebben allang zelf de volgorde van binnenkomst bepaald.
Dames gaan voor, dus Tarzan gaat als eerste door de deur. In snelle stap loopt ze keurig door het
middenpad, slaat linksaf naar het verste staldeel, stopt even voor de open deur van haar stal. Daaraan hangt
de voerbak met Subli. Ze propt snel een grote hap in haar mond, loopt al kauwend haar stal in en draait
bliksemsnel om om direct door te kunnen eten. Al knoeiend en smakkend werkt ze in no time haar portie

naar binnen. Na Tarzan zijn de ruinen aan de beurt. Voor het witte hek
naar de paddock staat Le Duc vooraan. Hij loopt altijd voorop, direct
gevolgd door Jordan.
Op grotere afstand volgt Fellow. Ook Jordan hoef je nooit aan het halster
mee te nemen. Hij loopt zelf rustig door naar zijn stal in het middelste
staldeel. Fellow is de grote treuzelaar. Hij scharrelt graag nog even rond in
de paddock, staat stil bij het hek naar buurman’s terrein om uitgebreid
rond te kijken of hij snuffelt aan een strootje op het pad. Dat mag allemaal,
pensioen is pensioen. En het geeft mooi de tijd om Jordan’s staldeur dicht
te doen en de voerbak met Subli aan zijn deur te hangen. Meestal heeft
Fellow dan ondertussen wel besloten dat hij nu toch echt naar zijn stal wil
en wacht hij je inmiddels op in zijn eigen stal, de deur al half dicht omdat
hij die - al etend uit de voerbak die er aan hangt - naar zich toetrekt.
Vaak is het dan James Bond’s beurt om naar binnen te gaan. Maar soms
is Halinda hem voor en komt in draf via de ingang naar het middelste
staldeel naar binnen.
Jordan
Halinda is het type dat je het liefst aan het
halster moet houden. Is ze je te snel af dan
staat ze breeduit voor het hek naar de ingang
van de opslagruimte, smakelijk etend van de
baal gehakseld gras die om de hoek staat, maar
waar ze precies bij kan komen als ze haar hoofd
uitstrekt. Dat gehakselde gras, speciaal voor
Ginger, is een lekkernij waar alle paarden dol
op zijn. Alleen Halinda is zo slim dat ze wéét
waar ze het vinden kan en hoe ze er bij kan
komen…Als ze daar staat is er een kleine
dressuuroefening nodig, een pirouette, om haar
op het smalle stuk te laten omdraaien zonder
dat ze met haar achterwerk de kast die daar
staat raakt. Eerlijk is eerlijk: die pirouette gaat
Halinda, voor, met James en Ginger in de wei van de buren.
haar nog steeds prima af! En dan is het een kwestie van haar aan het halster meenemen naar haar eigen
stal in het verste staldeel.
Ginger is net als Fellow graag wat aan het ronddwalen voor ze binnenkomt. Nog even de ruinenwei in om te
snuffelen aan de mest van de heren, proeven of de kuil in de ruinenruif lekker is, stal na stal
langsgaan bij de paarden die inmiddels binnen zijn, maar tenslotte, als je haar bij het halster pakt loopt ze
zoet haar eigen box in. De allerlaatste in de rij is altijd Irma. Irma kan tijden lang niet kiezen of ze nu door de
staldeur van het middelste staldeel naar binnen wil of via het hek naar de paddock. Soms zie je haar tijden
lang tobbend heen en weer lopen, niet wetend wat ze nu zal doen. Irma is namelijk wat bang om langs de
stal van Le Duc te lopen. Le Duc is ons grootste paard, heeft een lange nek en dank zij de verlaagde wand
van zijn stal kan hij zijn hoofd tot ver in het pad uitsteken. Hij heeft de neiging lekker te plagen, speels te
bijten in het achterwerk van paarden die voorbijlopen. Zoals van Jordan die altijd langs zijn stal naar binnen
of buiten gaat.. Jordan wordt daar niet anders van. Hij is sowieso het type niet dat zich gek laat maken en Le
Duc is zijn vriend. Maar voor Irma is dat anders. Zo groot als ze is, zo zachtmoedig en snel geïntimideerd is
ze ook. Irma vindt het maar niks. Zo’n grote vent die je onverhoeds in je bil bijt….Haar niet gezien!! Als ze
uiteindelijk kiest voor de deur naar het middelste staldeel, ga ik met uitgestrekte armen voor Le Duc’s box
staan zodat hij niet zijn hoofd uit kan steken. Dan zet Irma een drafje in en rent in één run naar haar stal.
Maar ook als ze via het hek naar de paddock komt draaft ze in volle vaart het middenpad op. Gelukkig zit er
een goed ABS-systeem in haar benen en komt ze altijd op tijd tot stilstand in haar stal. Als ik de deur dan
dicht doe en haar volle bak met Subli er aan hang, hoor je haar even diep zuchten, alsof ze denkt: ‘’Hè, hè,
ik heb het weer gered. Zónder dat die enge billenbijter me te pakken kreeg!”
Als de Subli op is en de voerbakken zijn schoongespoeld, volgt nog een rondje appels of wortels en een
knuffel voor alle pensionado’s. Vaak kunnen de stalramen open blijven en als ik wegrijd zie ik
de paarden, rustig kauwend op hun kuil, heerlijk door het raam naar buiten kijken. In hun schone stal,
tevreden en voldaan genietend van alweer een mooie dag en hun welverdiende pensioen.

Schenkingen van dierenbeschermingsfondsen
In juni liepen nog een aantal aanvragen bij dierenbeschermingsfondsen om een schenking. We spraken toen
al de hoop uit dat we meer projecten konden uitvoeren en we zijn heel blij dat de fondsen dat mogelijk
hebben gemaakt. De Stichting DierenLot schonk ons € 1.650,=. Die gift vulde het bedrag aan dat we vorig
jaar ‘in reserve’ hadden van de Stichting Leo de Boer, (en dat was € 1.600,= voor de aankoop van een
tweedehands kiepkar). € 1.400,= van de schenking van de Stichting DierenLot was bedoeld voor de
aankoop van zo’n kar plus een bedrag van € 250,= voor reparatie van de geleende kar.

De kiepkar, die door een hydraulisch systeem naar drie kanten
de bak kan kiepen waardoor je de mest in één keer van de kar
laat glijden, is dagelijks nodig voor de opslag en afvoer van de
paardenmest uit de stallen. In augustus konden we zelf voor €
2.900,= zo’n kar kopen (bouwjaar 2010, nieuwwaarde €
6.800,=). De geleende kar ging, na meer dan drie jaar
kosteloos gebruik – met een grondige onderhouds- en
revisiebeurt - terug naar de eigenaar. Veel dank aan de
Stichting DierenLot voor deze schenking!
Van de Stichting Bouwstenen voor Dierenbescherming
ontvingen we een gift van € 3.461,00
Die schenking was bestemd voor twee projecten: allereerst de vervanging van de rails waaraan de
schuifdeuren van de twee staldelen zijn bevestigd. Die meer dan 40 jaar oude rails waren ondeugdelijk en
gevaarlijk. De twee wieltjes per schuifdeur (we hebben vier grote deuren) hingen aan één kant van een z.g.
U-profiel. Door roest en verbuiging van dat profiel liepen de deuren regelmatig uit de rails. Alleen de
overkapping die we een aantal jaren geleden over de rail hadden laten aanbrengen hielden de deuren dan
nog tegen… Je moet er niet aan denken wat er gebeurt als zo’n deur naar beneden valt. We gingen er zo
voorzichtig mogelijk mee om, maar desondanks heeft Bennie Wanrooij, onze paardenverzorger, en die is
echt sterk, regelmatig samen met een van ons moeten zwoegen om zo’n deur weer in de rail te tillen. In juni
kon de 15 meter lange rail eindelijk vervangen worden door een oerdegelijke constructie. De wieltjes
daarvan zitten ‘opgesloten’ in het profiel. Ze kunnen er nooit uitvallen. En aan de uiteinden van de rails zitten
stevige ‘stoppers’. Kortom 100% veilig. En dat is een héle grote
opluchting!
Het tweede deel van de schenking was bestemd voor een grote
wens: een kunststof omheining om de paddock. Ieder voorjaar
wanneer het groene gras lokt is het raak met de huidige omheining
(palen met drie rijen touw). Tarzan, dol op nieuw gras, steekt haar
benen tussen het touw en trekt een heel stuk omheining omver. Of
een van de andere paarden rolt heerlijk om en om, komt met de
benen tussen het touw en jawel, daar gaat het volgende deel…Een
kunststof omheining is solide en duurzaam, die trek je niet zo maar
om. En onderhoudsvrij. De z.g. schuifpoorten – die toegang geven
tot elk van de weitjes – werden geschonken door de
Kunststof omheining paddock
Stichting Natuur, Mens en Dier, met nog een extra bedrag (in totaal € 1.500,=). Heel hartelijk dank aan de
Stichting Bouwstenen voor Dierenbescherming die ons van de zorgen over de schuifdeuren verloste en
een grote wens in vervulling deed gaan. En aan de Stichting Natuur, Mens en Dier die het ontbrekende
bedrag schonk. Wij hopen – als onze exploitatie over 2016 geen verlies laat zien – De extra gift van € 750,=
van de schenking van de Stichting Natuur, Mens en Dier te kunnen reserveren voor het opnemen van een
nieuw manegedier waar nog geen donateurs genoeg voor zijn. Want onze stichting is er in de allereerste
plaats voor het pensioen van het oude manegedier.
Maar er is nog meer! Een laatste groot project is de renovatie van de oprit naar onze locatie. Die oprit
bestaat uit 16 meter lang verzakt en hobbelig beton, 3,5 meter breed…Mooi is anders, maar de oprit is ook
hinderlijk voor het vervoer van onze mestkar. Als die kar geleegd is duwen we hem naar onze parkeerplaats.
Het is een zware kar en de hobbelige oprit maakt het sturen met de kar moeilijk. Van twee dierenbeschermingsfondsen, de M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting (€ 1.150,=) en de Manders Brada
Stichting (€ 1.000,=) hebben we al een gift voor de renovatie ontvangen. Voor de ontbrekende € 1.000,=
dienen we een aanvraag bij een ander fonds in. Hopelijk kunnen we nog deze herfst de renovatie van de
oprit uitvoeren.

Werk in en om de stallen
Deze zomer is volop doorgewerkt aan verdere
verbeteringen van terrein en aan een
onderhoudsbeurt van de stallen. Het grindpad
dat loopt vanaf het verste staldeel tot het
schuifhek naar de parkeerplaats is klaar.
Bestuursleden Gerard Nielsen en Marco
Tuinenberg hebben, afgewisseld met hulp van
Bennie Wanrooij, onze vaste
paardenverzorger, het grootste deel van de
kunststof omheining rond de paddock
geplaatst. De afwerking – het waterpas stellen,
vullen van de staanders met beton – en de
definitieve bevestiging plannen we in de loop
Vaste planten, cadeau gedaan door bloemenzaak Panhuys

van oktober. Wim Meijer, onze vaste vrijwilliger, repareerde de houten bloembakken voor de pergola en
zette er pootjes onder en zorgde voor de versteviging van diverse stalwanden. Twee van de drie
bloembakken zijn helemaal klaar. En heel leuk: bloemenzaak Het Panhuys uit Leeuwarden deed een hele
hoop vaste planten voor ons tuintje en alle planten voor de bakken plus hanging baskets cadeau!
In een aantal stallen zijn plafond en balken schoongemaakt en opnieuw geschilderd en zes van de zeven
kozijnen en stalramen zijn grondig geschuurd en in de beits gezet. Onze paarden gaan straks de winter
tegemoet in compleet opgefriste stalruimtes.

Freestyle 4 Charity: de eindstand van de sponsoring van
Esther Liano, onze ambassadrice
Op 30 juli trad Esther met het Friese paard Ebele fan Groenestein op
in stal West Frisia tijdens het evenement Freestyle 4 Charity. Op
muziek van Theo Holstein reed ze een mooie kür. Op die dag was ook
de eindstand van de sponsoring voor onze stichting bekend € 945,=!
En dat bedrag wordt door de Stichting DierenLot verdubbeld tot maar
liefst € 1.890,=!! Uit acties betalen wij het grootste deel van de
dierenartskosten, dus deze opbrengst is héél welkom. Heel veel dank
aan Esther voor haar geweldige inzet en aan de Stichting DierenLot.

De donateurdag

Optreden Esther

Er waren wat minder bezoekers dan andere jaren, veel donateurs
mailden op vakantie te zijn op 28 augustus, maar dat gaf wel de
gelegenheid ieder uitgebreid rond te leiden en bij te praten over onze
paarden. En om alle vernieuwingen aan stallen en terrein te laten zien.
Voor een aantal donateurs was het al jaren geleden dat ze onze
opvang bezochten en ze waren blij verrast hoe mooi en verzorgd de
paardenstallen, loods en ook het terrein er om heen waren geworden.
En om zelf te kunnen zien hoe goed het onze pensionado’s gaat.

Met lekkere plaatkoek, gebakken door donateur Nynke de Vries, op het terras tijdens de Donateurdag

De volgende Nieuwsbrief
De volgende Nieuwsbrief ontvangen jullie eind december. Wie op bezoek wil komen: jullie zijn altijd iedere
zondagmiddag vanaf 16.00 uur van harte welkom. (S.v.p. parkeren in de berm. Onze (boze) buurman heeft een
wegsleepregeling.)
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