
     Nieuwsbrief no. 9 – maart  2007 

 
Beste donateurs 
 
Hierbij ontvangen jullie de negende nieuwsbrief  met natuurlijk het laatste nieuws over onze 
paarden, belangrijke verjaardagen van de V.I.P.’s (Very Important Paarden), informatie over 
promotie en (alleen) voor donateurs en gulle gevers: het financiële jaarverslag over 2006 met 
een toelichting.  
 
Onze paarden 
In de vorige Nieuwsbrief noemde ik het plan om een tiental stands in de huidige manege om te 
bouwen tot een langgerekte loopstal voor onze vijf pensionado’s. In de afgelopen tijd bleek de 
manegehouder daar niet aan toe te komen: ziekte van een deel van het vaste personeel en grote 
drukte rond de bouw van de nieuwe manege maakten dat er geen tijd voor beschikbaar kwam. 
In de nieuwe manege wordt een loopstal in ieder geval gewoon meegenomen in de bouw. Dus die 
komt er! 
Tarzan en Ginger hebben een hele goede compensatie gekregen voor de loopstal: elk een box buiten,  
naast elkaar, lekker met hun neus in de frisse lucht. Ze stonden er vanaf dag een – je zou bijna 
zeggen - stralend!  in. Die plek is helemaal naar hun zin. Ginger hinnikte er op los (het lijkt Jane wel, 
die is sinds ze met pensioen is, ook uit pure uitgelatenheid volop aan het hinniken geslagen). 

 
Eind maart is het ook eindelijk mooi en vooral 
droog! weer geworden. Voor het eerst sinds 
oktober vorig jaar konden alle paarden weer in de 
grote springbak. Tot de weilanden weer goed 
beloopbaar zijn – eind april, begin mei -  is dat altijd 
de fijnste plek voor ze om buiten te staan: volop de 
ruimte, gras langs de randen, de hele kudde oude 
paarden en veel manegepaarden bij elkaar. Kortom 
ze kunnen zich met z’n allen daar helemaal 
uitleven en ze hebben genoeg graasplekken tot 
hun beschikking. 
 

Saskia Hoekstra  en Lena Massaut met Tarzan en Ginger 
 
Door de wekenlange dagelijkse nattigheid hebben Quido, Jane en  Tarzan, evenals een aantal 
paarden van particuliere eigenaren, last gehad van mok. Dat zijn blaasjes en korstjes in de kootholte.  
Mok is besmettelijk, dus borstels en hoevenkrabbers moesten telkens ontsmet worden En we 
moesten  ze – na behandeling met mokzalf - een aantal dagen in de droge binnenbak houden. Alle 
buitenbakken waren deze hele winter  – de natste en warmste in eeuwen! -  overigens zo modderig 
dat het een aantal dagen per week gewoon niet verantwoord was de paarden er nog in te laten. We 
hopen van harte voor paarden (en mensen) dat het voorjaar lekker zonnig en droog wordt! 

 
VIP Verjaardagen 
21 Maart werd ons beschermpaard Bonfire 24 jaar. Natuurlijk is ook dit jaar in Erp op zijn verjaardag  
een mand met wortels, appels en Bonfire’s lievelingseten: bananen, met een felicitatiebrief namens 
ons allemaal afgeleverd. Maar er zat nog een verrassing bij… 
In de vorige nieuwsbrief had ik al aangekondigd dat het lintje dat onze stichting kreeg van de 
landelijke Dierenbescherming een bijzondere bestemming zou krijgen. Voor Bonfire dus! Ons 
beschermpaard als drager van die onderscheiding, zo hoort het. Want dat hij en Anky dit werk 
ondersteunen betekent heel veel. Ik had de Dierenbescherming gevraagd of Bonfire ook de 
bijbehorende oorkonde kon krijgen. Ze vonden het een heel leuk idee en werkten volop mee. 



            
Bonfire kreeg als eerste dier in Nederland het lintje met de oorkonde van de Dierenbescherming. 

 Foto’s: Maaike Stoop, Anky van Grunsven’s secretaresse 
 

Een dubbel feestelijke verjaardag dus. Anky en Bonfire gingen met de mand op de foto en een van de 
grooms poseerde naast Bonfire met de oorkonde (zie ook www.anky.nl, 22 maart: kado Bonfire). 
Op de valreep kon er, namens alle vrijwilligers en donateurs, een kaart voor Anky en Sjef  met 
gelukwensen met de geboorte van hun prachtige dochtertje, Ava Eden, bij de mand gedaan worden. 
(Zullen we wedden dat die net als zoontje Yannick t.z.t. haar eerste ritje samen met Anky op Bonfire’s 
rug maakt?) 
 
Maar er komen meer belangrijke verjaardagen aan: die van onze eigen Very Important Paarden: 
Quido wordt 21 jaar op 16 april, onze Berthus viert z’n 23

e
 verjaardag op 12 mei. Vorig jaar hebben 

we Jane, waarvan we niet weten hoe oud ze precies is, ingedeeld op 12 mei bij Berthus’ verjaardag. 
Van Tarzan en Ginger weten we evenmin de geboortedata. Ginger’s verjaardag gaan we vieren met 
die van Quido, Tarzan delen we in bij Berthus en Jane. Hun verlanglijstje ligt al klaar: appels, wortels, 
een liksteen en natuurlijk een extra aai of knuffel.  
Dit jaar besteden we speciale aandacht aan Quido’s en Ginger’s verjaardag: op zondag 15 april 
houden we vanaf 13.00 uur een paardenpicknick in de manege. De verzorgclub is daarbij, maar 
uiteraard is iedere donateur die langs wil komen welkom! 

 
Promotie 
Het persbericht dat in december 2006 werd verzonden over onze twee nieuwe pensioenpaarden en 
de prijs van de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren kreeg een goede ontvangst: het 
werd in januari geplaatst in Paard & Sport (met kleurenfoto van Tarzan), in Paard & Spul en in het 
maartnummer van het landelijke blad Hart voor Dieren (met kleurenfoto’s van Tarzan en de cheque). 
Al deze artikelen staan inmiddels op onze site bij Nieuws(brieven). Het artikel in De Barrage – een 
hele pagina! – verscheen in de tweede helft van maart. Het wordt na ontvangst van het blad zo snel 
mogelijk op de site geplaatst. 
Sinds eind februari wordt onze stichting ook gepromoot door de ANWB! Op de site van hun magazine 
Buitenleven staat de button ‘’adoptiebureau’’. Bezoekers worden aangemoedigd een goed doel 
(natuur- of dierenbescherming) te adopteren. Hiertoe is een aanpassing op onze site gepleegd: voor  
Є 120,= per jaar of via automatische incasso van Є 10,= per maand kan men – naast natuurlijk de 
mogelijkheid donateur te worden – nu ook via een down te loaden formulier onze nieuwe 
pensioenpaarden Tarzan en Ginger adopteren. Men ontvangt dan de Nieuwsbrieven, het 
donateurscertificaat en het financiële verslag, maar als extra ook een kleurenfoto van het paard en 
eenmaal per half jaar een verslag met foto’s van het wel en wee van het geadopteerde dier. Onze 
stichting staat bovenaan de lijst waarop o.a. Bomen voor Koeien en Ecomare, de opvang van 
zeehonden op Texel, voorkomen. 
24 Maart stonden we met ons standje in de manege in Joure, op de Paardenkriebelbeurs. We gaven  
informatie over de stichting, deelden folders uit en verkochten spulletjes voor Є 46,65.  
De komende maanden bemensen we het standje ook in de Leeuwarder manege tijdens wedstrijden 
en we gaan natuurlijk proberen toch weer eens de Friese pers over de vloer te krijgen om aandacht te 
besteden aan onze eigen Big Five! Want wel aandacht besteden aan een mislukte stunt van een 



Friese oudejaarsvereniging om Bonfire’s beeld te stelen (volstrekt waardeloze actie!) en niet aan de 
prijs van Є 10.000,= voor de stichting: dat kan natuurlijk niet! 
 
Voor eind juni 2006 staat Nieuwsbrief no. 10 gepland. Dan is vast bekend op welke datum we met 
onze pensioenpaarden gaan verhuizen naar de (ongetwijfeld mooie) nieuwe manege aan de 
Wergeasterdyk onder Goutum,  ten zuiden van Leeuwarden. Spannend…én de verhuizing én 
natuurlijk moeten we die nieuwe plek – met de loopstal - even feestelijk inwijden! Graag tot dan! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Ineke de Groot, 
Stichting Opvang Oude Manegepaarden- en Pony’s in Friesland 
 
Stichting Opvang Oude Manegepaarden- en Pony’s in Friesland 
Frans van Mierisstraat 37, 8932 KR Leeuwarden 
Rek.nr. 29.28.62.830 
 www.pensioenpaard.nl  e-mail: info@pensioenpaard.nl 
Tel. (na 19.00 uur) 058 – 2 12 45 25 

 
Voor alle donateurs en gulle gevers gaat hierbij het financiële verslag over 2006 met een toelichting.  
 


