
 

       Nieuwsbrief nr. 42 – december 2014 

 
Beste donateurs, 
In deze nieuwsbrief  alles over onze oude manegedieren in de rubriek ’Onze paarden’. Een 
nieuwe kandidaat voor pensioen: James Bond! Een schenking van de Stichting Dinamo Fonds. 
Het werk in en rond de stallen. Hartverwarmende acties en heel veel dank aan jullie allen. 

 
Onze paarden 

De dood van Paddy kwam 
totaal onverwacht. De dag dat 
ze euthanasie kreeg was het 
heel stil in het staldeel waar 
naast Paddy’s stal ook Ginger 
en Irma staan. Altijd als je de 
stallen binnenkomt is er een 
luide begroeting, gehinnik of 
gebrom. Maar die dag hoorde 
je Ginger en Irma niet. 
Paarden weten instinctief wat 
dood betekent. Maar hoe 
verdrietig ook, toch is het goed 
dat beide dieren het van zo 
dichtbij meemaakten. Paddy 
was niet zomaar ‘weg’ en 
Ginger zag duidelijk dat haar 
grote vriendin niet meer leefde. 
De dagen erna hielden we 
Ginger extra in de gaten. Of ze 
goed at en dronk, want haar . 

Deze foto van Paddy (rechts)  en Ginger (links) in de wei werd gemaakt op       eetlust was de dag van 
zondag 9 november . Foto: Jitske van der Schaaf.               Paddy’s overlijden niet groot,
                   maar ook hoe ze zich buiten in 
de paddock gedroeg. Ginger was heel erg gehecht aan Paddy. Altijd begon ze zodra ze buiten was te 
poetsen met Paddy. Ginger zocht nu in de paddock direct Baltimore op. Ze heeft een grote behoefte 
aan kameraadschap en sociaal contact.  En Baltimore, die altijd al een oogje op Ginger heeft gehad, 
ging daar graag op in. Ze poetsten elkaar uitgebreid. Daarna was Irma aan de beurt. En zo is het tot 
op de dag van vandaag gebleven. Juist in zulke periodes zie je nog eens extra scherp hoe belangrijk 
dat dagelijkse  contact met andere paarden is voor het welzijn van het dier. In de winterperiode 
gaan de paarden in groepjes in de paddock en 
ondertussen worden hun stallen uitgemest. De eerste 
groep bestaat uit Jordan, Tarzan, Jane en Halinda. 
Jordan, die inmiddels duidelijk de baas is over de 
dames, stapt direct op de ruif af om uitgebreid te eten 
van de kuil die er in ligt. Hij houdt met zijn achterlijf 
draaiend de merries op afstand, maar na een tijdje 
slaagt Tarzan er altijd in  zo te manoeuvreren dat ze 
naast hem komt te staan. Tarzan hou je niet tegen als 
het om eten gaat. Jane en Halinda gaan onder-
tussen uitgebreid poetsen. Halinda is een erg lief en 
probleemloos paard. Terwijl ze zo groot en sterk is, is 
ze absoluut niet dominant.  
 
Lieve Halinda in de wei in november 



 
In de hiërarchie staat ze onder Jordan en Tarzan, maar in Jane heeft Halinda sinds ze in 2012 bij ons 
kwam een hele goede vriendin gevonden. Tarzan en Jane zijn van oudsher aan elkaar verknocht,  
maar Tarzan is nogal eenkennig in haar poetsgedrag. Die kiest daar toch voornamelijk Jane voor uit.   

Jane is sinds 1 december 2014 onze 
kampioen pensioen: toen was het 
negen! jaar geleden dat ze in de 
stichting werd opgenomen. Goed gezond 
en wel is ze dus nu bezig aan haar 
tiende pensioenjaar. Volgend jaar wordt 
ze 30…Jane is het meest evenwichtige 
paard van de kudde, heel sociaal en de 
eerste om een nieuwkomer te 
accepteren. Maar Jane is ook het paard 
dat wel van een geintje houdt. Zij is bijna 
altijd degene die de andere paarden in 
de paddock aanzet om eens lekker met 
zijn allen een rondje te galopperen en te 
dollen. En een goede gewoonte voor een 
bijna 30-jarige: Jane neemt dagelijks 
haar uitgebreide zandbad,rollend in het 
droge zand. Rollen is iets wat Jordan 

Jordan op stal met Ingrid Burger, rechts: Jane, pensioenkampioen   ook als de beste kan, vaak komt hij
                de stal binnen bedekt met een laag 
zand waar je U tegen zegt. Vies, maar gelukkig. Jordan gaat het uitstekend. Hij ziet er prima uit en is 
helemaal thuis bij ons. 
Wel hebben we stallen gewisseld. Jordan stond tussen Jane en Baltimore in, maar Baltimore is het 
type dat het liefst vrijstaand woont. Hij houdt niet van buren... Vaak steigerde Baltimore in zijn stal 
tegen de tussenwand, kwam met zijn hoofd ver boven het schot uit en Jordan, daardoor uitgedaagd, 
deed hetzelfde. Dat kostte een drinkbakje dat kapot werd geslagen door Jordan’s voorhoef en we 
vonden het gevaarlijk voor beide paarden. Jordan hebben we met Jane van stal laten verwisselen 
(met medeneming natuurlijk van de rubberen mat tegen de binnenkant van zijn deur – voor het 
dempen van het geluid van zijn ‘’timmerwerk’’ - en het extra slot op zijn deur). Op de tussenwand van 
Baltimore’s en Jane’s stal heeft Bennie twee planken bevestigd. Baltimore kan niet meer zijn neus 
over de tussenwand steken en dat geeft voor Jane  rust. De grote hoekstal, waar Jane eerst stond, is 
nu de stal van Tarzan geworden. Tarzan koos die stal zelf uit. In oktober kreeg ze last van een hele 
gemene infectie aan haar rechter achterbeen. Het leek net alsof ze vlak boven de hoef een snee had 
opgelopen door een touwtje o.i.d. Haar onderbeen zwol op en ze liep heel moeizaam. De enkel-
banden van haar linker achterbeen zijn vrij slap, iets waar ze normaal geen last van heeft, maar omdat 
ze haar gewicht zoveel mogelijk verplaatste van het pijnlijke rechterbeen naar het linker achterbeen 
liep ze zwikkend. Zodra we zagen dat ze last had van haar been hebben we uiteraard direct de 
dierenarts gebeld. Maar hoe tijdig we er ook bij waren, het heeft bijna drie weken geduurd voordat de 
infectie genezen was, Zelfs haar bovenbeen begon - terwijl de behandeling al een week gaande was - 
op te zwellen. De eerste dagen dat haar been zo’n pijn deed wou ze amper haar stal uit komen en 
zodra ze op het middenpad stond, strompelde ze direct de hoekstal in. Vijf maal kreeg ze van 
dierenarts Douwe Dijkman een antibiotica injectie plus een injectie met een ontstekingsremmer en in 
drie weken tijd ging er ruim een kilo! antibioticapoeder ’s ochtends en ’s avonds door haar Subli.  
De grote hoekstal gaf Tarzan ruimte om meer te bewegen – en dat was voor het verminderen van de 
de zwelling heel belangrijk – maar ook als ze zou gaan liggen, kon ze daar beter overeind komen. 
Tarzan koos dus zelf de goede stal uit en zo hebben we het maar gelaten. Volgend jaar hopen we nog 
een verbouwingsslag in de stallen te maken en meer stallen te vergroten. Voor wie al onze plannen wil 
zien, kijk op de site www.pensioenpaard.nl bij de rubriek ’de stichting’ bij ’beleidsplan 2014-2015’. Het 
nieuwste beleidsplan staat inmiddels op onze site. 
De tweede groep die de paddock in gaat bestaat uit Baltimore, Ginger en Irma. Irma en Ginger laten 
we altijd langer buiten. Vaak wil Baltimore na anderhalf uur wel naar binnen toe, hij staat dan al in de 
rij voor de dubbele deur in het middelste staldeel. Zodra Baltimore binnen is, gaat Fellow als laatste 
de paddock in. Uiteraard moet Fellow ook gezelschap hebben buiten en Irma is van oudsher zijn grote 
vriendin, maar het is heel goed voor Irma om extra uren beweging te krijgen. Ze doet het prima! Haar 
vacht ziet er mooi uit en ze is echt goed doorvoed.  In 13 maanden tijd hebben we maar twee keer 
Douwe Dijkman hoeven te bellen omdat haar koliek verschijnselen niet over gingen. Dank zij haar 



grote stal, het goede strooisel, veel kuil van prima kwaliteit en de dagelijkse dubbele porties Subli,het 
speciale oude paardenvoer dat ook koliek helpt voorkomen, is ze in een hele goede conditie 
gekomen. Koliekgevoelig blijft ze, maar sinds we de verzorging zelf doen, op maat zoals dat heet, is 
nog maar tweemaal per jaar de dierenarts nodig in plaats van iedere maand. 
En Ginger laten we sinds Paddy’s overlijden langer buiten omdat het goed is dat ze afleiding krijgt 
door het gezelschap van de andere paarden. Fellow amuseert zich altijd uitstekend met zijn dames. 
Regelmatig davert hij door de bak, proestend en hinnikend of hij is volop bezig Irma of Ginger het hof 
te maken. Een gelukkig paard, helemaal tevreden met zijn goede pensioenleven. 

 

For your eyes only: James Bond, de nieuwe kandidaat 
voor pensioen  
 
James Bond. In de films overleeft hij het altijd en redt hij de wereld van 
rampen, maar deze bijzondere 007 heeft jullie steun héél hard nodig.. 

 
Normaal gesproken zou een nieuw pensioenpaard van Manege 
Waarland zonder meer in de plaats kunnen komen van onze 
helaas overleden Paddy. Echter, de economische crisis is ook voor 
onze stichting duidelijk voelbaar. In 2013 eindigden we het jaar met 
30 donateurs minder dan we begonnen. Ook in 2014 moesten veel 
donateurs afhaken door werkloosheid en de noodzaak op alle 
uitgaven te bezuinigen. En er kwamen minder giften binnen. Onze 
stichting  is in de eerste plaats op aarde om het oude manegedier 
zijn welverdiende pensioen te geven. James Bond willen we 
opnemen in de stichting, maar we komen bijna 40 donateurs tekort 
voor zijn pensioen…Dat is € 100,= per maand. Ook dit jaar lijden 
we verlies. Onze financiële reserve, het bedrag dat op de bank 
staat, nadert het minimum dat we gewoon in kas moeten hebben. 
Als bestuur hebben we met ingang van dit jaar via de onderhandse 
schenkingsaktes – met uitzondering van de dierenartskosten - alle 

overige kosten van de stichting, van elektra en water tot verzekeringen etc., voor onze rekening 
genomen. Dat doen we met liefde, maar het is ook hard nodig willen we niet nog meer tekort komen. 
In alle jaren dat de stichting bestaat hebben we bijna nooit gevraagd om extra geld. Maar nu doen we 
heel graag een beroep op jullie of jullie kans zien je maandbijdrage te verhogen. Iedere euro extra telt. 
Via info@pensioenpaard.nl kunnen jullie aangeven wat je meer wilt bijdragen. En wie in zijn of haar 
kennissen- of  vriendenkring paarden- of dierenliefhebbers heeft: vraag ze donateur te worden of een 
gift te doen. Stuur deze Nieuwsbrief door of print hem uit. Via de site www.pensioenpaard.nl kunnen 
ze inschrijven als donateur (rubriek ‘donateurs’). Zodra er extra donaties binnen krijgen jullie bericht. 
 

Een schenking van de Stichting Dinamo Fonds 
Van de Stichting Dinamo Fonds kregen we tot onze vreugde in november bericht dat onze aanvraag 
voor een gift was goedgekeurd. We ontvingen € 1.000,=. € 500,= voor de aflossing van de lening van 
de landelijke Dierenbescherming en € 500,= voor de aanleg van buitenverlichting. Die buitenverlich- 
ting is bepaald geen luxe. Onze loods ligt op het platteland aan de rand van het dorp. Bij bewolkt weer 
’s winters zie je ’s avonds geen hand voor ogen als je de grote schuifdeuren van de stalruimte achter 
je dicht trekt. En op onze parkeerplaats, waar de mestkar staat, veegden we in het donker, af en toe 
letterlijk ’op de tast’, de paardenvijgen aan die op de grond waren gevallen. Inmiddels zijn aan de 
straatkant van de loods twee mooie buitenlampen met bewegingssensor gemonteerd. De 
parkeerplaats wordt nu grotendeels verlicht. Aan de onderzijde van de lampen zit een klein LED-
lampje dat ‘s avonds altijd brandt. Helemaal donker wordt het daar dus niet meer. Aan de lange zijkant 
waar de grote schuifdeuren zitten, komen nog vier schijnwerpers met een sensor. 
Heel veel dank aan de Stichting Dinamo Fonds voor deze zeer welkome schenking.  
 

Werk in en rond de stallen 
Voordat het echt winter werd wilden we in ieder geval de kantine isoleren. Dat is gelukt. 
Donateur/vrijwilliger Wim Meijer bracht isolatieplaten op wanden en plafond aan. Bestuurslid Gerard 
Nielsen betimmerde daarna de binnenwanden, monteerde het keukentje en betegelde de wand boven 
het aanrecht. Met de verdere afwerking van de wanden met vinylbehang en latexverf kunnen we nu 
gewoon doorgaan. En we houden het bij vorst warm met het door donateur Paul Logister geschonken 
keramische kacheltje. 

mailto:info@pensioenpaard.nl
http://www.pensioenpaard.nl/


 
 

Hartverwarmende acties 
Met extra giften en donaties zijn we altijd blij. En gelukkig, die 
waren er. Maar dit najaar vonden ook nog eens een aantal 
hartverwarmende acties van donateurs voor onze stichting plaats: 

-De familie Nuij uit Lelystad vierde hun 40-jarig huwelijksfeest. 
Aan vrienden en familie vroegen ze als cadeau om een 
bijdrage aan onze oude manegedieren over te maken ‘’want 
die oude manegepaarden verdienen het!’’ 
-Jan Efdé van CopyServiceLeeuwarden deed voor Sinterklaas 
onze stichting het drukwerk van 500 exemplaren van onze 
nieuwe folder cadeau. 
-Ingrid Burger uit Andijik stak de afsluitdijk over met een 
aanhangwagen om onze pensionado’s twee mooie grote  balen 
hooi te brengen. Die hooi is heel welkom voor de grote eters 
Tarzan, Jordan en Halinda. We kunnen ze kleinere porties kuil 
voeren aangevuld met grote porties hooi, zodat ze genoeg te        Ingrid bij de balen 
kauwen hebben, zonder het risico te lopen dat ze te dik worden… 

 

Dank aan jullie allemaal namens ons hele bestuur: 
Aan het eind van het jaar willen we in de eerste plaats jullie, donateurs en gulle gevers, heel warm 
danken voor jullie trouwe ondersteuning van onze oude manegedieren. Die goede oude dag van de 
dieren is echt alleen maar mogelijk dank zij jullie bijdragen. Met zijn allen dragen jullie hun pensioen. 
Wij hopen van harte dat jullie ons volgend jaar ook kunnen blijven steunen. Iedere bijdrage telt en 
jullie hulp is heel hard nodig. En we danken de dierenbeschermingsfondsen die jaar in, jaar uit, onze 
aanvragen om schenkingen honoreren. Ook dit jaar hebben we dank zij die giften weer verbeteringen 
aan stallen en loods kunnen uitvoeren die zo  belangrijk zijn voor het welzijn en de gezondheid van de 
paarden. Voor alle vaste vrijwilligers op wie we altijd een beroep kunnen doen, van kluswerk tot de 
vormgeving van folders, de opmaak van de site en Nieuwsbrieven en het drukken van de 
Nieuwsbrieven: heel veel dank voor jullie belangeloze inzet. En voor onze vaste verzorgers van de 
paarden, Karin Engelman en Bennie Wanrooij: geweldig wat jullie doen. Voor onze dieren hadden we 
geen betere mensen kunnen wensen. 
 

Acties in 2015: 
Zaterdag, 24 januari 2015 is onze stichting het gekozen goede doel bij het evenement Paard en Zo, 
dat georganiseerd wordt door HBO- studenten Diermanagement van van Hall/Larenstein. 
Zaterdag 21 maart 2015 houden we weer een NL Doet dag van 11.00 tot 16.00 uur in en rond onze 
stallen. Wie mee wil helpen met het klus- en schoonmaakwerk die dag is van harte welkom! 
Aanmelden kan via info@pensioenpaard.nl 
 

De volgende Nieuwsbrief 
Eind maart 2015 ontvangen jullie de volgende Nieuwsbrief. Met alles over ‘onze paarden’, acties en 
nieuws. Voor een bezoek aan onze pensionado’s zijn jullie altijd op zondag vanaf 16.00 uur welkom. 

En met kerst natuurlijk! De auto s.v.p. parkeren in de berm. 

De (boze) buurman heeft een wegsleepregeling. Tot slot: 
Ieder fijne feestdagen en een heel goed en gezond 2015 
toegewenst. Graag tot ziens bij de 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  

 
Kerst in de stal: li: Bestuurslid Anna Tuinenburg, midden: 
echtgenoot Marco Tuinenburg, re: Ginger 
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