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Beste donateurs, 
In deze Nieuwsbrief  allereerst aandacht voor ons nieuwe pensioenpaard: Pomar! En 
natuurlijk het verslag hoe het onze andere paarden en pony’s vergaat.  Schenkingen 
van dierenbeschermingsfondsen. De eindopbrengst van onze Digitale collecte voor 
Dierendag, 4 oktober. De NL Doet Dag in 2022: zaterdag, 11 maart.  Onze commercial 
op Waterstad FM voor de Sinterklaas. Werk in en rond de stallen. En natuurlijk aan het 
eind van het jaar een dankwoord aan jullie allen en de uitnodiging eerste kerstdag, 
zaterdag, 25 december om 16.00 uur langs te komen. 
 

Pomar, ons nieuwe pensioenpaard. 
Vrijdag, 12 november werd hij bij ons gebracht: Pomar. 
Een ruin van 24 jaar oud. Pomar is afkomstig van Manege Waarland 
in Noord-Holland.  Hij heeft lang, 17 jaar! lang, gewerkt als 
manegepaard. Pomar was een alleskunner: springen, dressuur, 
koppaard in het carrouselteam (16! ruiters die allerlei oefeningen 
rijden), hij deed het allemaal met plezier. Maar ook voor de 
buitenritten was hij altijd in. Een paard dat zijn pensioen dik verdient. 
Bij Pomar’s komst paste maar een woord: ’thuiskomen!’. Jordan (nu 
meer dan zeven jaar met pensioen) en Fellow (meer dan 10 jaar bij 
ons) zijn beide van Manege Waarland afkomstig. Pomar  heeft de 
hoekstal naast Fellow. Fellow herkende hem direct….en Pomar 
hem. Fellow stak langdurig zijn neus over de scheidingswand om 
Pomar te zien en neus aan neus met hem te snuffelen. Dat ging in 
alle vriendelijkheid. Het wordt nog wel eens onderschat maar 
paarden hebben een uitstekend geheugen. Jaren en jaren later 
herkennen ze hun oude kameraden.  
Pomar keek ondertussen zijn 
stal eens rond en zag dat het 

goed was, (de stal was compleet schoongeboend, tot plafond 
en balken toe).  Hij begon smakelijk de kuil uit zijn ruif te eten. 
Zijn hele gedrag straalde rust uit, het gedrag van een paard dat 
zich op zijn gemak voelt. Door het raam van zijn stal zag hij een 
groepje paarden, met Jordan, in de bak staan. Pomar hinnikte 
naar Jordan als begroeting. Er is geen moment van onwennig-
heid geweest. Hij liep toen hij naar buiten ging opgewekt door 
de buitenbak te banjeren met Jordan achter zich aan. Jordan is 
ook al zo’n goud-van-oud bekende.             Fellow (re) snuffelend met Pomar 
Nadat Pomar  buiten alles bekeken had ging hij dicht bij Jordan staan. We konden Pomar de dag 
daarna al direct met Fellow, Jordan, No Limit en Sandro dagelijks naar de paddock brengen. No Limit 
was als kennismaking, vrolijk hinnikend even speels bezig met het ruinenspelletje en pakte Pomar bij 
het halster. Met Sandro poetste Pomar binnen de kortste keren. Sandro en No Limit zijn beide 
zachtaardige vriendelijke naturen. We konden er op vertrouwen dat die kennismaking goed zou 
verlopen. Inmiddels is het of Pomar al jaren bij ons is. Hij pakte direct het ritme op van de voerbeurten 
– inclusief getimmer tegen de deur als de Subli, het speciale oude paardenvoer wordt rondgebracht 
(Jawel! Jordan onze Grote Kuddeleider en de grootste timmerman, brengt dat dus bijna ieder paard 
bij…). Het is hartverwarmend dat paarden en pony’s  van dezelfde manege bij ons weer verenigd 
worden met hun oude kameraden en samen van hun goede oude dag kunnen genieten. 
Met alle andere paarden gaat het goed. Alleen voor pony Snuitje hebben we tweemaal de dierenarts 
moeten bellen. De eerste keer, het was stormachtig weer, ging Snuitje - heel ongewoon voor haar - ’s 
middags in haar stal liggen. Languit. Ze rolde wat, kwam moeizaam overeind, mestte. En ging weer 
liggen. Ik wachtte een half uurtje of ze opknapte maar dat gebeurde niet. Bij de komst van de 
dierenarts ging het beter met haar. Ze stond weer, maar was suffig. Hij heeft haar darmen beluisterd, 
haar hartslag gemeten en haar temperatuur opgenomen. Alles was in orde. Ze heeft nog een 
pijnstillende injectie gehad. Zijn conclusie was: darmkramp. De tweede keer op zondag 12 december 



was ze weer niet in orde. Dit keer was het wel koliek. Op advies van de dierenarts geven we haar 10 
dagen lang Psyllium korrels door haar portie Subli, dat is een middel dat kleine ontstekingen in de 
darm geneest en eventueel aanwezig zand in de darmen verwijdert. 

Macho doet het goed. In november en december met 
de vele regen en de grote plassen die in  onze 
buitenbak helaas blijven staan, wilde hij niet dagelijks 
naar buiten. Snuitje stapt  onbekommerd door het water 
naar een droge plek. Maar Macho blijft stilstaan bij de 
dubbele deur naar de paddock, kijkt naar de modder en 
de plassen en je ziet hem denken: ‘’Daar waag ik mijn 
mooie hoefjes niet aan!!’’. Pensioen is pensioen, hij 
mag het zelf bepalen en dan blijft hij binnen 
rondscharrelen terwijl ik de box van hem en Snuitje 
uitmest. Vaak is Jordan dan ook binnen. Die mag altijd 
kiezen wat hij wil, als hij na het uitmesten van zijn stal 
mee naar binnen komt met het groepje paarden waar hij 
mee buiten gestaan heeft, laat ik de deur van zijn stal 
open. Als hij toch weer er uit wil, loopt hij zelf wel naar 
de schuifdeuren en breng ik hem weer in de paddock.   

poetsende Jordan (li)  met Macho, samen op stal    Dat voorkomt getimmer, dus rust voor hem en voor 
mij Macho loopt als Jordan er is diens stal in. Hij eet smakelijk samen met Jordan van de kuil die er 
ligt en daarna gaan grote Jordan en kleine Macho uitgebreid poetsen. Jordan en Macho zijn grote 
vrienden en voor beide dieren is dit een prima oplossing: Jordan kiest voor de gezelligheid en besluit 
vaak binnen te blijven en Macho mist zijn Snuitje zo geen moment. Ik hoef ze zelfs niet even opzij te 
duwen, want ze houden ruimte voor me vrij zodat ik met de kruiwagens met mest, stro en kuil er langs 
kan rijden.  
Sandro heeft in Pomar duidelijk een nieuwe vriend er bij gevonden. De eerste kennismaking verliep al 
heel vriendelijk en in de kortste keren volgde de volledige acceptatie: poetsen. Pomar poetst eerst met 
Jordan, daarna is het tijd voor een uitgebreide poetsbeurt met Sandro. No Limit moet dan wachten tot 
het tijd is voor het ’ruinenspelletje’, het trekken aan elkaars halster met Sandro. Als het poetsen lang 
duurt speelt No Limit met Fellow. Onze ‘’kroonprins’’ Fellow is altijd in voor het spelletje. Zo oud als hij 
is, 1 januari 2022 35! jaar, zo speels blijft hij. En hij is een echt knuffelpaard. Zodra hij je ziet steekt hij 
zijn hoofd schuin naar voren zodat je hem lekker over zijn gebogen hals en schouder kunt krabbelen. 
Met zijn ogen halfdicht, heerlijk ontspannen, geniet hij van de liefkozing. 
Ook met alle dames, Rolinda, Lizzy en Rianne gaat het goed. Vaak gaan ze met zijn tweeën of 
drieën in de paddock. In de dagen na Pomar’s komst wilden ze uiteraard ook weten wie die nieuweling 
nu was. Rolinda liep terugkomend uit de paddock direct door naar zijn stal, stond neus aan neus met 
Pomar en gaf een luide brul. Zo’n brul-als-een-leeuw die alleen Rolinda kan geven. Maar blijkbaar was 
hij wél goedgekeurd. De eerstvolgende keer dat ze doorliep stond ze heel kalm stil voor zijn staldeur 
en neusde zonder brullen met hem. Lizzy pakte het rustiger aan, ze snuffelde eventjes aan Pomar’s 
neus en liep daarna haar eigen stal binnen. Zelfs Rianne, onze feministe, moest toch echt even weten 
wat voor ruin er bij gekomen was. Bij het opendoen van de dubbele deur naar de paddock stapt ze 
normaliter altijd direct haar stal in die pal naast die deur ligt. Maar kort geleden liep ze onverwachts 
snel door en vóór ik haar bij het halster kon pakken stond ze al voor Pomar’s stal. Ik vreesde even een 
heftige uitval van haar op de van haar bekende manier naar ruinen toe:  oren plat, hoofd vér naar 
voren, felle blik in de ogen. Kortom haar opvatting over ruinen:  ‘’Alles went. Behalve een vent!’’. Maar 
nee…Rianne nam hem kort van top tot teen op, draaide zich om en liep direct terug naar het 
middelste staldeel, naar haar eigen box. Pomar is een lieverd. Rianne had hem van dichtbij gezien en 
hem blijkbaar niet ingedeeld in de categorie: Aanvallen!!. 
 
Schenkingen van dierenbeschermingsfondsen: 
Det openslaande ramen van vier stallen  aan de paddock kant van onze loods  zijn in de loop van de 
jaren flink beschadigd door ’geknaag’ van onze paarden…De constructie van die ramen is niet goed, 
ze steken te ver uit,  maken het mogelijk dat de paarden er aan knabbelen. En ze tochten. We wilden 
ze laten vervangen door ramen met een juiste constructie (zoals de openslaande ramen van onze 
kantine). Vlakker en steviger dus. Stichting DierenLot verblijdde ons met een schenking voor de 
vervanging van die acht nieuwe ramen met een bedrag van € 2.020,70. Heel veel dank aan Stichting 
DierenLot daarvoor.  
Op het jaarlijkse congres van de Stichting DierenLot dat 6 november 2021 weer gehouden kon 
worden (vorig jaar door Corona afgelast) kreeg iedere aanwezige erkend beneficiant - en dat zijn we - 
een cheque van € 5.000,=!! uitgereikt. We waren er stil van…Geweldig DierenLot! Dank zij deze 
schenking wordt onze reserve weer aangevuld. Daar was door de juridische kosten die we vorig jaar 
moesten maken een flink gat in geslagen. 
En heel leuk, de Stichting Bouwstenen voor Dierenwelzijn, gaf een kerstcadeau van € 250,= 



voor onze dieren. Dat bedrag gaan we besteden aan de bijvoeding met ponybrokjes voor Macho en 
Fellow en een aantal nieuwe voerbakken. 
 
De eindopbrengst van onze Digitale Collecte op Dierendag, 4 oktober 2021 

Voor wie de Nieuwsbrief per post ontvangt is dit een onbekende actie. Via de 
Stichting DierenLot konden alle erkende beneficianten intekenen voor een 
Digitale Collecte voor Dierendag 2021. De opbrengst daarvan werd verdubbeld 
door de Stichting DierenLot. Een geweldig aanbod want zelf een collecte 
organiseren, dat lukt een kleine stichting als de onze niet. Tot 4 oktober (nog 
verlengd tot 10 oktober) kon geld ingezameld worden. Op onze oproep per e-
mail aan alle donateurs is hartverwarmend gereageerd. De uiteindelijke 
opbrengst met verdubbelaar was maar liefst € 3.170,80! Nogmaals heel veel 
dank aan ieder die meedeed. 
Sandro met de tussenstand van de digitale collecte 
 

De NL Doet Dag in 2022 
Volgend voorjaar wordt de NL Doet Dag gehouden op zaterdag, 11 maart. Van 11.00 tot 17.00 uur 
Dan hopen we met een grote ploeg vrijwilligers weer heel veel werk te verzetten in en rond onze 
stallen. Van het Oranjefonds krijgen we een bijdrage voor de kosten. Noteer de dag alvast in je 
nieuwe agenda. Uiteraard sturen we twee weken tevoren nog een herinnering aan ieder. 
 
Onze commercial op Waterstad FM 
Een fijne traditie is dat Friesland’s meest populaire popzender, Waterstad FM, in de drie weken voor 
Sinterklaas kosteloos onze commercial ‘’En rij toch niet stilletjes ons stalletje voorbij’’ uitzendt. Ook dit 
jaar was Waterstad FM de goede Sint met dit sympathieke en leuke cadeau voor onze pensionado’s. 
Voor Waterstad FM namens ons allemaal: Dank U Sinterklaasje!  
 
Werk in en rond onze stallen. 
De Coronacrisis is een ramp voor  Horeca, cultuur en evenementen. Maar door de Coronacrisis heeft 
o.a. de bouw een overvloed aan werk. Van de Stichting Abri kregen we in september dit jaar geld 
voor het verbeteren van de afvoerput en leidingen. Dat werk kan pas in het nieuwe jaar 2022 
gebeuren want het grondverzetbedrijf dat die klus gaat uitvoeren zit overvol met opdrachten. Ook de 
timmerman die de ramen maakt wacht nog op materiaal. Hopelijk lukt dat nog eind dit jaar, anders 
wordt ook de vervanging van de ramen werk voor 2022. Wat wel is gebeurd in de afgelopen maanden 
is het winddicht maken van de openingen tussen ons dak en de stalwanden. De Stichting 
Bouwstenen voor Dierenwelzijn had ons daar dit voorjaar een bedrag voor geschonken bij de gift 
van € 4.000,= die we ontvingen voor o.a. hoge dierenartskosten. Wim Meijer, onze vaste vrijwilliger, is 
maanden bezig geweest met dit precisiewerk. Met de decoupeerzaag heeft hij houten platen exact 
passend op het profiel van de dakplaten gemaakt. Die platen zijn grondig in de witte beits gezet.. De 
ruimte tussen de bovenkant van alle stalwanden en het dak is zo afgedicht. Ook de grote ’driehoek’ 
aan de stalkant waar Fellow, Pomar en Rolinda staan is dichtgemaakt. 

 
 

Linksboven: de witte rand tussen dak en 
houten stalwanden 
Rechtsboven: de nu dichte driehoek boven 
de stallen van Rolinda, Fellow en Pomar. 
Onder: de driehoek zoals die was 
 
De sneeuwstorm uit het noordoosten die 
we in februari dit jaar hadden tijdens de 
‘’Siberische week’’ maakte duidelijk dat 
die afdichting dringend nodig was. Toen 



hebben Karin Engelman en Wim Meijer in allerijl met vuilniszakken, lege voerzakken en landbouw-
plastic alle naden dicht gepropt. Anders had er in alle stallen aan de paddockkant een dikke laag 
sneeuw gelegen… Dat kan nu gelukkig niet meer gebeuren. Geen gevaar meer voor sneeuw in de 
stallen en geen ijskoude tocht bij een harde noordoosten wind. Bovendien staat het heel mooi.  
 
Een dankwoord aan jullie allen en een uitnodiging. 
Jullie, donateurs en dierenbeschermingsfondsen, maken met zijn allen het pensioen van al onze 
dieren mogelijk. Héél, héél veel dank aan jullie voor de steun die jullie onze oude manegedieren 
geven. En hierbij veel dank aan de vrijwilligers die altijd 
klaar staan: Gerard Nielsen, onze hoefsmid. Wim Meijer 
die iedere week talloze klussen op zich neemt. Wim van 
Rink die al de jaren dat de stichting bestaat de 
Nieuwsbrieven opmaakt en de site bijwerkt.  
CopyService Leeuwarden die gratis de brieven uitprint. 
Jan Roorda, onze financieel adviseur. En alle m/v’s die 
week in week uit onze paarden en pony’s met veel liefde 
verzorgen. Met extra dank aan Karin Engelman die naast 
dat werk ook de kledingactie en de (zeer succesvolle) 
verkoop van tweedehands paardenspullen regelt. 
Wie op eerste kerstdag zaterdag 25 december op 
bezoek wil komen: je bent vanaf 16.00 uur van harte 
welkom. Mail even of je komt en met hoeveel personen. 
De anderhalve meter afstand is bij ons prima te houden 
en de ventilatie is heel goed.  Wij zorgen voor warme 
chocolademelk en een traktatie. Kleed je wel warm! Voor 
allemaal: gezellige feestdagen en een heel goed en 
bovenal gezond 2022.          Onze stallen in kerstsfeer 
 
De volgende Nieuwsbrief 
De volgende Nieuwsbrief ontvangen jullie eind maart 2022. Met alles over onze dieren, het verslag 
van de NL Doet Dag. De financiële verantwoording over 2021 en verder nieuws. 
 
Met vriendelijke groet, 
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.  058 – 2 12 45 25 
  

 


