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Beste donateurs, 
In deze nieuwsbrief staan we nog even stil bij het droeve afscheid van twee van onze 
pensioenpaarden. En natuurlijk aandacht voor onze andere pensionado’s. Schenkingen van 
dierenbeschermingsfondsen. Werkzaamheden in en rond de stallen. Publiciteit, de NL Doet Dag 
volgend jaar in 2016 en een dankwoord aan jullie allemaal. 

 
Onze paarden 
Heel veel dank aan jullie allemaal voor alle meelevende, ontroerende en lieve reacties op het overlijden 
van Jane en Baltimore. Er kwam een stroom mailtjes binnen waarin veel goede herinneringen aan beide 
paarden werden gedeeld. Beide dieren waren veel mensen lief. En het blijft onwerkelijk dat ze in zo’n 
korte tijd na elkaar zijn overleden. 
 

 
Lieve Jane op stal in oktober   Jane in  het voorjaar in de wei 

 
Jane fotografeerde ik dit najaar in haar stal, vriendelijk en 
lief, zoals ze was. De andere foto is dit voorjaar gemaakt, 
heerlijk aan het grazen. Van Baltimore maakte Paul 
Logister, donateur en fotograaf, de prachtige foto 
hiernaast.  
De paarden hebben gezien dat Jane al dagen ziek was en 
niet naar buiten ging. Ze hadden door dat het haar niet 
goed ging. De dag dat Jane werd geeuthanaseerd was 
het doodstil in de stallen. En die stilte bleef de hele dag. 
Jordan die altijd ‘timmert’ op zijn deur zodra hij je ziet en 
als er kuil of Subli wordt gevoerd, raakte zijn staldeur niet 
aan. Irma die je normaal verwelkomt met luid gehinnik 
roerde zich niet. Paarden weten instinctief wat dood is. 
Maar ook ziekte van hun kameraden nemen ze waar. Dat  
Baltimore zondags ziek was, hebben Jordan, Ginger en 
James Bond die bij hem in hetzelfde staldeel staan, 
duidelijk opgemerkt. Toen Karin hem maandagsochtends 
uit zijn stal haalde, want Baltimore heeft euthanasie 
gekregen in de stal van Jane, staken alle drie de paarden 
tegelijk hun hoofd vér over de deur. Om nog even met 
Baltimore te kunnen neuzen, zelf van dichtbij te zien wat 
er toch met hem was.  
Maar het is goed dat alle paarden het afscheid 
meemaken. Ze weten dat hun trouwe vriend of vriendin                                
niet ’zomaar’ weg is. En in de dagen daarna krijg je ook de indruk dat ze bij elkaar troost zoeken. 



De eerste groep paarden die de paddock dagelijks ingaat zijn Jordan, Halinda en Tarzan. 
Halinda zocht altijd als eerste Jane’s gezelschap, om vriendschappelijk mee te neuzen en te poetsen. 
Nu Jane er niet meer is zie je haar dagelijks langdurig met Jordan poetsen. Jordan is een prima 
kuddeleider, dat heeft hij al ruimschoots bewezen. Voor de ruinen, maar ook voor de merries. Jordan is 
het paard dat altijd op eigen gelegenheid de weg naar de paddock vindt. Je hoeft zijn boxdeur maar 
open te doen of hij stapt – met een beetje een parmantige stap – door de stalruimtes naar buiten 
en via het betonnen pad naar het openstaande hek van de paddock. Halinda en Tarzan moeten soms 
meegenomen worden aan het halster omdat ze eerst even in de andere stalruimte willen rondkijken. 
Voor Jordan hoeft dan nooit. Hij weet ook precies hoe lang hij buiten staat. Dit najaar hoestte hij 

regelmatig. We waren even ongerust of hij 
misschien allergisch was voor het nieuwe strooisel 
dat we nu gebruiken, gesneden koolzaadstro. Zijn 
hoest was bronchitisachtig en dierenarts Douwe 
Dijkman schreef een fles Ventipulmin voor, een 
hoestsiroop die twee maal daags door zijn Subli 
ging. Om Jordan zoveel mogelijk stofvrije frisse 
lucht te geven, lieten we hem – tot de dag van 
vandaag –  met de eerste en de tweede groep 
paarden in de paddock. Allergisch voor stro is hij 
niet, maar het ritme van het naar buiten gaan bevalt 
Jordan prima, dus we laten het gewoon zo. Tarzan 
loopt nu veel alleen rond in de paddock. Ze is nogal 
eenkennig en poetst niet met ieder paard. Jane was 
haar grootste vriendin. Het is afwachten met wie ze 
in de toekomst veel gaat optrekken. Voor Tarzan is 
er in ieder geval altijd de troost die eten biedt… 
 

Tarzan die gras eet over de omheining heen 
 
Een groot stuk van de ruinenwei dat altijd kaal was, is 
dit najaar omgeploegd en opnieuw ingezaaid. Datzelfde 
is gebeurd met delen van het weitje naast de 
parkeerplaats. Dankzij het zachte weer in de late herfst 
is dat gras nog prima gegroeid. En Tarzan is het enige 
paard dat altijd kans ziet tussen twee afrasterdraden 
door de wei in te stappen of met haar hoofd ver 
uitgestoken over of tussen de draden gestoken lekker 
te grazen van het gras waar ze bij kan. 
De tweede groep paarden die de paddock ingaat terwijl 
hun stallen worden uitgemest bestaat uit 
James Bond, Irma en Ginger. Ook James Bond is net 
als Jordan en Irma een paard dat prima zelf de weg 
weet te vinden. Ginger nemen we vaak aan het halster 
mee. Doe je dat niet dan loopt ze graag iedere stal 
binnen waarvan de deur openstaat. Even kijken hoe 
een ander het heeft. Of ze gaat gezellig op bezoek bij 
Tarzan, Halinda en Fellow die weer of nog op stal 
staan. Fellow gaat standaard als laatste de paddock in. 
We zorgen ervoor dat er geen andere ruinen bij hem 
staan in de bak, wetend dat in het gezelschap van 
merries Irma en Ginger altijd ‘de hengst’ in Fellow 
wakker wordt en hij zijn harem gaat verdedigen. Op stal 
krijgt Fellow een extra hap kuil en buigt hij zijn hoofd 
over de staldeur heen om zich even heerlijk over hals 
en manen te laten krabbelen. Hals vér gebogen geniet 
hij volop van de liefkozing. Of hij steekt zijn hoofd over 
je schouder als je in het middenpad even pauzeert voor 
een bekertje koffie met koek. Wetend dat hij dan een 
appeltje of wortel krijgt. Koffie met wat lekkers. Voor 
ons en voor de paarden. 
                                                             James Bond in de paddock die is opgehoogd met mooi, rul zand 
 

 



Schenkingen van dierenbeschermingsfondsen 
De Stichting DierenLot zond ons deze zomer een geactualiseerde lijst met namen en adressen van 
dierenbeschermingsfondsen. Op die lijst kwamen we minstens 10 ons niet bekende, nieuwe fondsen 
tegen. Met twee daarvan is inmiddels contact gelegd. We vallen binnen hun doelstellingen. Een van die 
twee, de Stichting Leo de Boer, opgericht na het overlijden van de naamgever in 2013, schonk ons  
€ 5000,=!, te besteden aan projecten waarvoor wij een lijst met omschrijvingen hadden ingediend. 
Verderop in deze Nieuwsbrief, bij ‘werk in en rond onze stallen’ is te lezen waar het geld aan besteed is 
en wordt. Bij deze heel veel dank aan Stichting Leo de Boer voor deze geweldige gift. 
Op de jaarlijkse landelijke bijeenkomst van de Stichting DierenLot op 7 november in Gorinchem, een 
drukbezochte dag waar alle ‘erkende beneficianten’ – en daar is onze stichting er een van – aanwezig 
waren, hoorde ik tot mijn vreugde dat iedere stichting die aanwezig was een gift zou ontvangen. Omdat 
de Stichting DierenLot in 2015 10 jaar bestond, zou € 100.000,= verdeeld worden onder de stichtingen 
die de dag bezochten. Wij ontvingen de zeer welkome gift ad € 746,27. Met hartelijke dank aan de 
Stichting DierenLot. 
 

Werk in en rond de stallen 
De ‘ratvrije’ kast, waarvoor onze verzorgers Karin Engelman en 
Bennie Wanrooij, € 500,= schonken is klaar. Wim Meijer, onze 
vaste vrijwilliger, heeft prachtig werk geleverd. Goed doordacht 
en uiterst nauwkeurig. De kast is tot 60 cm hoog aan de 
onderkant rondom voorzien van aluminium platen. Ook de bodem 
is afgeschermd  met aluminium. De brede deuren sluiten tot op 
de mm. De leverancier van de Subli kon met gemak twee pallets 
met in totaal 100 zakken van 20 kg elk in de kast plaatsen. Lege 
zakken slaan we er ook in op, zodat ook de korreltjes voer die er 
in achterblijven geen ratten aantrekken. Sinds we de kast in 
gebruik hebben, hebben we geen rat meer gezien in de stallen! 
De kosten waren meer dan de € 500,=, maar die kunnen we 
gelukkig betalen uit de schenking van de Stichting Leo de Boer. 
Uit die schenking zijn nog veel meer klussen betaald: 
 

Vakwerk van Wim Meijer: de ratvrije kast 
 
Zoals het ophogen en egaliseren van onze paddock met 23 m3 zand. De gedraineerde paddock wordt 
alle seizoenen, iedere dag,  intensief gebruikt. In de loop van de 
tijd is het zand in gaan klinken en er is zand weggewaaid bij 
harde wind als het erg droog was. Er bleven lang meerdere grote 
plassen in staan na regenbuien. Door dit ophogen is de paddock 
weer helemaal goed: droog en rul. 
En minstens een zesde deel van de ruinenwei, waar geen gras 
groeide, is omgeploegd. De dikke kluiten zijn door Karin 
Engelman en mij met flink spitwerk fijn gemaakt en er is begin 
november gras in gezaaid. Dank zij het zachte najaarsweer – en 
daar hoopten we op – is dat gras goed gegroeid. We zaaien bij 
voorkeur in het najaar. Het gras is dan in mei van het jaar daarop 
stevig genoeg om het gewicht van de paarden te dragen.  

       nieuw groen gras in de ruinenwei 
wateroverlast parkeerplaats              Bij hevige stortbuien watert het met 
                 beton beklede terrein van onze  

buurman - die geen enkele 
voorziening heeft voor afvoer van 
hemelwater -  volledig af op ons 
terrein…Een stortvloed komt dan 
het pad naast de loods op en in 
korte tijd loopt onze parkeerplaats 
onder water. Met het grindpad, 
gestort in reparatie betonmortel, 
waar ik mee bezig ben wordt het 
water via een gootje geleid naar de 
parkeerplaats aan de ene kant van 
de loods en de afvoerput aan de 
andere kant. Echter, op de hoek  



van onze loods aan de kant van de parkeerplaats, was er geen afvoerpijp van de dakgoot. Want ook het 
water dat van ons dak stroomt, komt naast alle hemelwater van de buurman op ons terrein terecht. Dank 
zij de schenking van Stichting Leo de Boer is op die hoek een derde regenpijp aangelegd waarvan het 
uiteinde gericht is op de parkeerplaats. En aan die regenpijp is nog een regenzuil bevestigd. Die vangt 
‘de eerste klap’ van 400 liter hemelwater van het dak op. 
Ook de ingang van het middelste staldeel is zo’n acht cm verhoogd door het opmetselen van stoeptegels 
over de hele breedte van de ingang. Het risico dat er hemelwater bij stortbuien dat staldeel gaat inlopen 
is daarmee (voor het klimaat nog heftiger veranderd…) voorlopig afgewend. Die entree is met industriële 
lijm en fijn grind ruw gemaakt. Dat is veilig voor de paarden, zo kunnen ze niet uitglijden. 
En we konden twee grote wensen vervullen: de aanleg van  waterleiding en afvoer in het keukentje in 
onze kantine plus het maken van een afvoer voor de kraan bij het spoelbakje in het verste staldeel.  
Omdat we over zijn gegaan op ander strooisel, gesneden koolzaadstro en dat is € 100,= per 1.000 kg 
goedkoper! dan het rhapsodie koolzaadstromengsel dat we voorheen gebruikten, waren grotere 
kunststof kruiwagens van 160 liter nodig. We hebben er twee aangeschaft, met massieve bandjes (geen 
lekke banden meer!) en een stevig steekwagentje. Dat wordt dagelijks gebruikt, o.a. voor het vervoer van 
de zware emmers met in water geweekte Subli. En we kochten een tweedehands pompkar. Met zo’n kar 
kun je zelf zware pallets (zoals we voor het gehakselde gras gebruiken) verplaatsen, zonder dat er een 
vorkheftruck – en die hebben we niet - nodig is. Het geld dat van de schenking van Stichting Leo de Boer 
overblijft gaan we besteden aan de aankoop van of de kiepkar die we nu in bruikleen hebben of van een 
andere tweedehands kiepkar en voor het verder afwerken van het grindpad naast de loods. 
 

Publiciteit 
Voor dierendag, 4 oktober,  kwam er een klein artikel met foto in de Leeuwarder Courant over onze 
stichting. Het berichtje staat inmiddels op de site www.pensioenpaard. 
Tot onze vreugde zond  radio Waterstad FM vanaf 1 november tot het vertrek van Sinterklaas onze 
destijds kosteloos gemaakte commercial “En rij toch niet stilletjes ons stalletje voorbij’’ dagelijks uit. Heel 
veel dank aan deze sympathieke bijdrage van Waterstad FM. 
 

De NL Doet Dag op zaterdag, 12 maart 2016 
Uiteraard doen we weer mee aan de NL Doet Dag. Die wordt gehouden op zaterdag, 12 maart 2016 
van 11.00 tot 16.00 uur. Van het Oranje Fonds krijgen we  geld voor verf, plantjes, de lunch en 
schoonmaakmiddelen. Bij deze graag voor jullie allemaal de uitnodiging mee te doen. Het is altijd én een 
hele gezellige én een heel nuttige dag. Mail even of je die dag komt naar info@pensioenpaard.nl. 
 

Dank aan jullie allemaal 
Allereerst heel veel dank aan jullie, de donateurs, die met zijn allen de welverdiende oude dag van onze 
oude manegedieren mogelijk maken. Jullie trouw aan en steun voor onze paarden-pensionado’s is de 
basis voor hun pensioen. Zonder jullie bijdragen hebben ze geen toekomst. En veel dank aan de 
dierenbeschermingsfondsen. In ruim zeven jaar tijd hebben zij de aankoop en complete renovatie van 
loods en land mogelijk gemaakt. Jaar na jaar is dank zij hun schenkingen doorgebouwd. Onze paarden-
pensionado’s hebben nu allemaal een stal op maat, in een loods die van dak tot wanden helemaal 
vernieuwd is. Met een hele goede paddock en alle andere voorzieningen die nodig zijn. Grote dank ook 
aan Karin Engelman en Bennie Wanrooij, de vaste paardenverzorgers, die er altijd zijn en alle aandacht 
en zorg voor de dieren hebben. En aan alle vrijwilligers, zoals Wim Meijer die ieder jaar weken aan het 
werk is voor de pensionado’s en letterlijk en figuurlijk onbetaalbare klussen uiterst zorgvuldig uitvoert. 
Wim van Rink, onze webmaster, al meer dan 10 jaar de man die website en Nieuwsbrieven creatief en 
kundig vormgeeft,  CopyService in Leeuwarden die jaar na jaar kosteloos Nieuwsbrieven print en het 
drukwerk van de folders cadeau doet, Nienke Tiekstra, die folders en alle andere uitingen ontwerpt en 
Paul Logister, fotograaf, die prachtige foto’s maakt van onze dieren. Een goed doel als het onze kan 
alleen maar bestaan als heel veel mensen bereid zijn bij te dragen en als vrijwilliger mee willen werken.  
 

De volgende Nieuwsbrief 
De volgende Nieuwsbrief ontvangen jullie eind maart. Wie ons wil bezoeken: op zondagen zijn jullie 
vanaf 16.00 uur altijd welkom om langs te komen. De auto s.v.p. parkeren in de berm. De (boze) buurman 

heeft een wegsleepregeling. Fijne feestdagen en een heel goed en gezond 2016 toegewenst. 
Graag tot ziens in het nieuwe jaar! 
 

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  
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