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Beste donateurs,
In deze Nieuwsbrief allereerst: er komt een nieuw pensioenpaard bij, Rolinda! Natuurlijk
weer het verslag hoe het al onze paarden en pony’s vergaat. Ons spaarplan aankoop
weidegrond met een bijzondere schenking en de donateurdag op zondag, 8 september
2019.
Een nieuw pensioenpaard: Rolinda.
Het leek onmogelijk, want met de komst van Macho en Snuitje
zijn onze stallen vol. En voor het nieuwe pensioenpaard moeten
alle donateurs geworven worden, maar we gaan ervoor!.
Voor Rolinda, een Gronings paard, 21 jaar oud, van Manege
Molenruiters in Vrouwbuurt, stond het sein op rood. Minstens 10
jaar had Rolinda hard gewerkt voor iedere ruiter. Maar ze werd
te stram en stijf om het manegewerk nog langer te kunnen doen.
Ook de eenmaal per dag dat ze nog wordt ingezet voor de
lessen wordt teveel. Rolinda is een door-en-door goed paard.
Heel werkwillig en betrouwbaar. Een prima paard voor
gevorderde ruiters. Maar ook voor beginnende ruiters voor wie
het paardrijden heel spannend is, was ze het paard dat volop
vertrouwen bijbracht. Rolinda bleef altijd rustig, zette geen stap
verkeerd. Tessa Kramer, ruiter en donateur, trok bij onze
stichting aan de bel. Tessa is dol op Rolinda en vreesde het
ergste voor het dier. Geld voor Rolinda’s pensioen was en is een
heel groot punt, maar de moeilijkste vraag die direct beantwoord
moest worden was: waar kan Rolinda gestald worden…??.
Die vraag was binnen een paar uur opgelost. Tot onze hele grote
vreugde zijn Gerard Nielsen, onze hoefsmid en adviseur en zijn
vrouw Marie-Christine, bereid Rolinda op te vangen tot er plaats
is in onze stallen. Gerard en Marie-Christine hebben op hun
Tessa en Rolinda
woonboerderij vlak bij Leeuwarden, mooie, grote stallen en Rolinda krijgt daar een plek naast hun eigen
twee paarden. Bij de boerderij horen weiland en een gedraineerde buitenbak. Een betere opvang bij zulke
grote paardenliefhebbers konden we ons niet wensen. Na 8 oktober gaat Rolinda naar haar
opvangadres. Uiteraard krijgen jullie via de mail het verslag van haar komst.
Maar er is en blijft het punt: het geld. Voor Rolinda’s pensioen moeten alle donateurs geworven worden.
Daar zijn we heel druk mee bezig, maar we hebben hulp nodig. Heel graag willen we jullie vragen: weet je
mensen in je omgeving die paarden(dieren)liefhebber zijn: laat ze deze oproep lezen en vraag ze
donateur te worden. En we leggen jullie, de donateurs, voor, of je een bijdrage wilt leveren. Bijvoorbeeld
door je maanddonateurschap te verhogen. Iedere euro telt. Wie van € 2,50 per maand naar € 3,00 of
€ 4,00 wil gaan: heel, heel graag! Al die extra euro’s per maand vullen ‘het gat’.

Onze paarden en pony’s

Le Duc haalt appels uit de appelboom

Alle paarden en pony’s gaat het prima. De hele
zomer hebben we de dierenarts niet nodig gehad.
Alleen half september is Douwe gebeld voor James
Bond. Daarover verder in de nieuwsbrief meer. Op
de hele warme dagen, met tropische temperaturen,
zochten een aantal paarden en pony Snuitje de
schaduw van de loods op. Die schaduw is er
gelukkig altijd. Ze stonden naast de drinkbakjes om
telkens te drinken en konden zo de hitte goed
verdragen. Voor ze, laat op de avond, binnen
gehaald werden had ik de looppaden naast de
stallen met emmers water nat gemaakt voor extra
verkoeling. En natuurlijk stonden en staan avond

aan avond alle ramen open. Le Duc had geen last meer van mok. Wel zitten er nog een paar kleine
korstjes in zijn kootholte. In de vorige Nieuwsbrief had ik geschreven dat het schraapsel van de mok door
Douwe Dijkman, de dierenarts, naar het laboratorium was gezonden voor onderzoek. Maar in de loop van
de tijd bleek dat het laboratorium een fout had gemaakt. Ze hadden het monster wel ontvangen maar op
de een of andere manier was er geen onderzoek gedaan….Als Le Duc opnieuw klachten krijgt, moet dus
weer een schraapsel worden gemaakt, maar gelukkig is dat tot nu toe niet aan de orde.
Ook met Rianne, die klachten had die duidden op hoefbevangenheid, gaat het veel beter. Ze is door
Gerard Nielsen, onze hoefsmid, kundig bekapt
zodat ze op de ‘buitenkant’ van haar hoeven loopt
en ze is op dieet gezet. Rianne is relatief jong, 21
jaar oud. Aan haar vacht - een en al ‘’appeltjestekening’’ -, is te zien dat haar verdere conditie
uitstekend is, maar ze moest overschakelen op
voer dat armer is qua voedingsstoffen. De kuil die
we onze paarden voeren komt van de vette Friese
kleigrond, die rijk is aan voedingsstoffen. En dat is
uitstekend voor het merendeel van onze dieren,
want oudere paarden en pony’s nemen meestal
minder op uit het voer dan jonge dieren. Maar voor
een dier dat gevoelig is voor hoefbevangenheid –
en er is een relatie tussen de rijkdom van het voer
Rianne voor met Macho achter de ruif
en die klacht - moet het minder. Rianne krijgt ’s
ochtends en ’s avonds een halve schep Subli, het speciale oude paardenvoer en ze wordt gevoerd met
hooi in plaats van kuil. Die hooi komt van de oogst die It Fryske Gea, de natuurorganisatie in Friesland,
van haar grondgebieden haalt. Gerard Nielsen, onze hoefsmid, had een grote partij ingekocht. De hooi
ruikt heerlijk en Rianne eet het met smaak. Rianne loopt niet meer voetje voor voetje naar de paddock en
gaat ook zelden meer liggen als ze buiten staat om haar hoeven te ontzien. Een aantal malen is ze zelfs
in galop of met een hele snelle draf door de paddock naar de wei gerend. En dat is een heel goed teken!

Macho (links) en Snuitje. Ook in de wei zijn ze heel graag samen.
Bij de pony’s, Macho en Snuitje, valt nog steeds op hoe goed het pensioenleven ze doet. Maand na
maand zie je wat de ontspanning, de rust en het goede leven voor alle twee de dieren, maar vooral voor
Macho doen. De eerste weken dat hij bij ons was kon hij geen minuut zonder Snuitje. Als hij even alleen
op stal stond hinnikte en hinnikte hij non-stop tot ze bij hem was. Maar hij is nu zo goed thuis en op zijn
gemak bij ons, dat hij hooguit één hinnik laat horen om te laten weten waar hij staat, als hij een kwartiertje
binnen is en Snuitje nog in de wei loopt.
Macho is hele goede vrienden met James
Bond geworden. De speelsheid komt in
Macho helemaal boven en dat is hét teken
dat het hem goed gaat. Een dier dat niet
gelukkig is of pijn heeft, heeft geen ruimte
voor speels of ondeugend gedrag.
Regelmatig zie je, als de paarden in de
James Bond en Macho: het ruinenspelletje

wei staan, dat Macho in een snelle draf richting paddock rent met
James net zo hard dravend achter hem aan. Dan lijkt het of Macho
wordt opgejaagd. Maar in de paddock draait het spel om en
vervolgens zie je James op snelheid de wei in gaan. Met Macho
achter zich aan….Kortom: kleine pony jaagt groot paard op. Na
een paar keer ‘tikkertje’ gespeeld te hebben is het tijd voor ’het
ruinen spelletje’. Elkaar bij het halster pakken en dan schudden
met het hoofd. Soms houdt James zijn hoofd zo hoog, dat Macho
niet bij zijn halster kan komen. Maar kleine Macho staat voor niets!
Steigerend op zijn achterbenen, komt hij bijna recht overeind en zo
kan hij net met zijn mond bij James’ halster komen. Die pakt hij
met zijn tanden en dan zie je hem triomfantelijk ’hangen’ aan het
hoofd van James…Het is pret voor twee. Maar het is zo
vertederend om te zien hoe vriendelijk en lief die hele grote James
Bond omgaat met kleine Macho.
Snuitje’s grote vriend is Sandro. Op paddock-dagen, als de wei te
nat is om de dieren daar in te laten, staan Snuitje en Macho vaak
met Jordan, Le Duc en Sandro in de bak. En altijd zie je dan
Sandro en Snuitje samen oplopen en dicht bij elkaar staan. Sandro
vindt Snuitje heel leuk en zij hem. Ze piept regelmatig opgewonden
als Sandro’s grote hoofd over haar buigt: ze vindt het prachtig dat
zo’n grote knappe vent aandacht aan haar besteedt
Half september hebben we Douwe Dijkman, de dierenarts, gebeld
voor James Bond. Al een paar dagen at James maar een deel
van zijn Subli op en ook bleef er kuil in zijn box liggen.
Sandro, de vaste vriend van Snuitje

Wel knabbelde hij aan het verse stro en
was zijn mest in orde. Hij had dus geen
verstopping. Douwe zag dat hij vocht
opzamelde onder aan de buik. Waarschijnlijk is met het ouder worden zijn circulatie
niet meer 100%. Maar de vermoedelijke
boosdoener is zijn gebit. Onder verdoving,
met de klem op zijn mond, is dat
nagekeken. Zijn kiezen zijn nog redelijk
goed, alleen bij twee voortanden wijkt het
tandvlees sterk. Zo komen de tandhalzen
bloot te liggen en op termijn vallen die
tanden uit (een kwestie van ouder worden).
Plus er zit een geurtje aan. ‘Rotte’ tanden
dus. Het is nog te vroeg om ze te trekken
en we hebben de afspraak gemaakt dat
Douwe half november terugkomt om te zien James Bond, liggend, met rechts Halinda en achter Jordan
of het dan kan gebeuren. We voerden James op dagen dat hij de Subli liet staan een mengsel van muesli
en slobber. Maar gelukkig eet hij inmiddels weer zijn volle portie Subli op. En - naast hooi, want dat at hij
naast het tarwestro ook - begint hij weer flink te eten van de kuil. Zijn gedrag is overigens 100% gezond.
Levendig, volop poetsend met Halinda en spelend met Macho.
Het verse tarwestro waar James
op knabbelt is, naast prima stal
bedekking, ook een aanvulling in
voer. Het is arm aan voedingsstoffen, maar als ruwvoer goed
geschikt. We kregen in augustus
weer een nieuwe voorraad van
bijna 18.000 kg! Als je de vrachtwagen met aanhanger vol balen
stro op de weg ziet staan, denk je
altijd: dat krijgen we nooit naar
binnen…!! Maar het lukt altijd, baal
op baal gestapeld, tot vier hoog,
de hele voorraad in onze
opslagruimte kwijt te raken.
De vrachtwagen met stro met Fellow (li) en Jordan (re). De grote balen kunnen maar net door de deur…

No Limit, Jordan, Halinda en Fellow gaat het heel goed. Halinda, die bij haar komst nu zeven jaar
gelden, al melanomen onder de staart had (99% van de schimmels krijgt die gezwellen. Een kwestie van
pigment) heeft ze ook in haar mond, maar bij het eten hindert het haar gelukkig niet. Kuil, Subli, appels,
wortels, alles kan ze gewoon goed eten.
Een tevreden, ontspannen, goed paarden- en pony-leven. Dat is wat je ziet als je onze kudde
pensionado’s in de wei, paddock of op stal meemaakt. Zij zijn gelukkig met hun leven en wij met hen!

Het spaarplan aankoop weidegrond: een bijzondere schenking
Thea Verheul is al jarenlang een hele trouwe en betrokken donateur van onze stichting. Jarenlang
woonde Thea in Zuid-Amerika. Maar al zaten er duizenden kilometers tussen, via de mail leefde ze altijd
volop mee met het wel en wee van onze pensionado’s. Sinds kort is Thea weer in Nederland, in Friesland.
Thea wilde meer doen voor onze dieren en schonk voor het spaarplan weidegrond € 2.000,=!
We waren er stil van….Bij deze voor Thea nogmaals: heel erg veel dank voor deze geweldige bijdrage.
Met Thea’s schenking staat de stand voor het spaarplan nu op € 64.500,=!

De donateurdag op zondag, 8 september 2019

Op het terras, in het zonnetje: de donateurs
e

Het was zonnig en droog weer die 8 september! Hoera! Na een week lang iedere dag regen konden alle
donateurs na een rondleiding door de stallen, in de zon op het terras naast de wei, genieten van koffie,
thee en taart. De paarden en pony’s werden heerlijk verwend met meegebrachte lekkere appels, wortels
en paardensnoepjes. Onze pensionado’s genoten volop van al die traktaties en van alle aandacht. Zelfs
onze “buurkipjes’’ die dagelijks in de stallen rondscharrelen, werden niet vergeten. Ze kregen een zak
kippenvoer cadeau!
Het was een erg gezellige middag, met alle tijd om helemaal bij te praten over onze paarden en pony’s.

De volgende Nieuwsbrief
De volgende Nieuwsbrief ontvangen jullie eind december. Met voordien natuurlijk de uitnodiging om met
de kerstdagen op bezoek te komen (dan zitten we alweer midden in de winter, nu nog niet voor te
stellen….).Via de mail hou ik jullie graag op de hoogte over Rolinda, onze nieuwe pensionado.
En uiteraard zijn jullie altijd welkom op zondagmiddagen, rond 16.00 uur in onze stallen.
Met vriendelijke groet,
Stichting Opvang Oude Manegepaarden en –Pony’s in Friesland,
Ineke de Groot.
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