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Vrijheid 
 
De paarden lopen lekker ontspannen in 
de 6 hectare land waar ze naast het 
grazen volop hooi krijgen van Ben de 
vrijwilliger. Ze weten precies wat er gaat 
gebeuren als hij de tractor start. De 
eersten gaan even op bezoek bij hem of 
er al wat te halen valt. Als hij dan met het 
hooi naar het andere land gaat rijden 
komen de meesten al achter hem aan. Is 
dit klaar dan worden de draden in het 
tussen stuk dicht gemaakt en kan hij 
rustig de ruif gaan vullen. Hier zit nu een 
groot net over het hooi. De reden is dat 
de paarden geen geduld hadden en alles 
er naast lag. Nu is dit probleem opgelost 
en het is een prachtig gezicht om Ben 
met de tractor en de paarden te zien. 
Er staan een wisselend groepje op stal  
voor het nodige bijvoeren. Op dit moment 
zijn het Melvin/Guido en Diana. Zij staan 
op de deel in het boerderijtje. Bo/Sophie 
en Lady staan in de schuur naast mijn 
huis. Onze grote zorg op dit moment is dat 
Truffel haar beentjes toch wel erg krom en 
ze is snel achter adem is  maar is er eten 
in de buurt dan is ze erbij.  Zo ook Lana, 
die bij velen wel bekend is, heeft in het 
grote land gelopen maar was ze al snel 
hoefbevangen en nu op een kaal stukje bij 
huis doet ze het prima. Met de grote groep 
hebben we elke dag contact. Nu is er wel 
het probleem dat een ieder de vrijheid 
heeft en de tijd eraan komt dat de hoeven 
bekapt moeten worden. Dus dat betekent 
de halsters om en zo nog meer met ze 
bezig zijn. Hier heeft een ieder niet altijd 
de oren naar die gaan dan ook echt plat, 
zoals Rashja die zich snel verschuilt 

achter Sjimmie. En dan is er Moblie die al 
snel het halster aan had. Hij ziet slecht 
maar loopt met Ramiro samen en hij krijgt 
3 x op een dag een emmer water dit is 
nodig want zelf kan hij het niet vinden.  
 
Afscheid 
 
Helaas zijn er ook wat paarden 
ingeslapen in de afgelopen 3 maanden, 
 
 
Otho 

 
 
Geboren op 1 januari 1987 
Binnengekomen op 12 mei 2006 
Manege voorheen Manege de Boshoeve 
te Soest. 
 
Otho stond vanaf 2006 bij ons. Ondanks 
dat hij blind was kon hij met begeleiding 
zich nog best redden. Maar donderdag 8 
juli gaf hij duidelijk aan dat het zijn tijd 
was. Hij stond in een hoekje van zijn stal 
en wilde niet meer aangehaald maar ook 
het eten kon hem niets meer 
interesseren. En dan weet je genoeg 
 
 
 
 
 Jerome 

 



 
        
Binnengekomen op 4 augustus 2012 
Capelse manege 
ingeslapen 11 juli 2021 
 
Jerome was als 3 jarige in de manege 
gekomen samen met Lambiek. Hij was 
toen liever lui dan moe. En hij was 
volledig inzetbaar en lief voor de 
kinderen. Nu was dit ook een grote 
verdienste van hem. Van de luiheid 
merkte je niet veel meer als hij naar 
buiten ging. Jerome wist dat hij niet meer 
hoefde te werken. En zo heeft hij vele 
jaren samen met Rush zijn maatje 
genoten van de vrijheid. zondag 11 juli 
lag hij in het land en Rush had al 
afscheid van hem genomen en ging 
verder op grazen. 
 
Christal 

 
 
Geboren in 1985 
Binnengekomen op 12 september 2008 
Manege Waalzicht te Ridderkerk 
Ingeslapen 16 juli 2021 
 
16 juli 2021 keek ik over Christal haar 
staldeur en zag dat ze niet meer 
overeind kon komen. Dan weten we dat 
de tijd er is dat we afscheid moeten 
nemen. 
Christal liep haar hele leven in de 
manege. Ze heeft veel werk verzet. Haar 
leeftijd speelde haar parten dus kon ze 
niet meer. Voor ons is ze lief maar kan 
naar andere paarden lekker chagrijnig 
doen. Nu ze ouder werd ging ze haar 
eigen gang. Als ze in haar stalletje stond 
en als er wat te beleven was keek ze 
over haar stal deur met haar kleine 
hoofdje. 

 
 
Giften 
Goede doelen zijn  aangeschreven die 
hopelijk er aan mee willen werken dat er 
voldoende geld binnen komt om de 
schuilstallen te betalen. 
Zoals in de vorige nieuwsbrief al stond 
hebben heel veel mensen er aan mee 
gewerkt dat er in korte tijd € 25.000 bij 
elkaar gebracht is. De bedoeling was dat 
dit bij het aankoop bedrag gedaan zou 
worden van de vorige locatie. Aangezien 
dit  niet gelukt is dus doen we het nu bij 
het bedrag van de schuilstallen.  
We moeten geduld hebben omdat deze 
doelen eerst gaan vergaderen. 
Gelukkig heeft het Dutch Welfare Fund 
ons € 5000 geschonken voor de stallen.  
 
Als je bedenkt dat het project van de 
stallen € 54038,60 gaat kosten dan is het 
te hopen dat een ieder de paarden goed 
gezind is en we het bedrag bij elkaar 
krijgen. 
 Mede door acties zoals  doneer.nl  
/geef.nl/ pif word  en giften uit 
onverwachte hoek komt er ook geld 
binnen. 
 
 
 
Wat niet vergeten moet worden dat er 
ook spontaan in natura giften binnen 
komen. Zoals verf wat gesponsord is 
door Schildersbedrijf Roddenhof uit 
Ommen.  
Er kwam zoveel verf dat we de kast en 
de wanden erachter konden schilderen. 

 
 
 
 
 



 
Ook Paardensnoepjes vanaf Vlieland, 
gesponsord door Arne en Marijke van 
manege de Seeyruiters. Dit in deze 
mand is maar een kleine hoeveelheid. Er 
kwamen 2 hele grote dozen.  
 

 
 

 
Ook even in het zonnetje;  
Betsie van het winkeltje bij camping 
laarbrug heeft 1000 euro voor ons bij 
elkaar verdiend met de verkoop van 
tweedehandsspulletjes. 
 
Een ieder die heeft gegeven; hartelijk 
bedankt voor jullie bijdrage! 
 
 

                                                                
Kijk en doedagen 
5 september was er weer de eerste kijk en  
doedag.  
 

 
Foto van de paardensafari op 5 
september. 
 
De mensen ons wisten te vinden op een 
prachtige zonnige dag. Door de 
vrijwilligers was er alles uit de kast 
gehaald om het een geslaagde dag te 
laten worden. Dit is ook zeker gelukt.  
Rika werd verrast met een mooi cadeau.

 
 
Het is al bekend dat 26 september, 31 
oktober en 28 november er weer de 
mogelijkheid is om op deze kijk- en doe 
dagen de paarden te bezoeken. 
 
 
Wilt je weten wat er op deze dagen 
gebeurt hou dan de website  
www.manegepeerd.nl in de gaten. Ook 
onze Facebook en Instagram is de moeite 
waard om te volgen.  
 
 
 

http://www.manegepeerd.nl/


Het Nieuwe bestuur 
 
Bestuur : Het bestuur is nu op volle 
sterkte. Samen zijn we er voor de 
toekomst  klaar voor. Even voorstellen 
Voorzitster :Rika Lassche.  
Penningmeester :Marja Bakker  
Secretaris: Marjo Nieboer 
Mede bestuurster: Boukje Reindersma 
 
We hebben onze eerste vergadering 
gehad en hebben er alle 4 zin in ons op 
deze manier in te zetten voor onze oude 
paarden. 
 
 
Hulp 
Iedereen die de nieuwtjes op de website 
of Facebook heeft gezien, heeft dit ook 
voorbij zien komen: 
We zoeken vrijwilligers die ons willen 
komen helpen met het fantastische werk 
met en voor de paarden. Je kunt helpen 
met een of meer van de volgende 
activiteiten: 
- Paardenverzorging; 
- Paarden borstelen; 
- Onderhoud terrein en weilanden; 
- Inzamelen, sorteren en 

schoonmaken; gebruikte 
paardenspullen; 

- Rondleiden bezoekers; 
- Allerhande (stal) werkzaamheden. 

Je bent welkom voor een of meerdere 
dagen/dagdelen per week. We werken 
met een rooster dus je kunt je uren zelf 
van te voren inplannen zoals jou het 
uitkomt. Mail of bel/app voor meer 
informatie met Rika Lassche: 
info@manegepeerd.nl 06-12874764. 
 
Hulp voor de tweedehands paarden 
spullen 
Heb jij niets met paarden maar wil je ons 
toch helpen? Dat kan! Graag willen we dat 
onze spullen goed uitgestald en schoon 

zijn wanneer er bezoekers komen. Hier 
hebben we hulp bij nodig.  

 

Tot slot 
Onze gegevens op een rijtje 
 
Stichting ‘t Olde Manegepeerd 
Lovènseweg 3  
8146 PK DALMSHOLTE  
Tel.: 06-12874764                             
E-mail: info@manegepeerd.nl 
 
Bankrekeningnummer: NL94 RABO  
0378923722 Rabobank Ommen 
Inschrijfnummer KvK: 41025547 
Wij zijn ANBI geregistreerd.                
www.manegepeerd.nl  
 
Als je komt, denk je er dan ook aan om 
oude maar goed draagbare kleding, 
schoenen, textiel, dekens, inktcartridges, 
mobieltjes  en frituurvet in te leveren bij 
ons inzamelpunt. Ook dit brengt geld in 
het laatje 
 
Ter info: 
 `t Olde Manegepeerd is voortaan alleen 
door de week geopend van 10.00 tot 
16.00 uur.  
Heb je zin in een kop koffie of thee of wat 
fris,  ook dat kan. De kosten hiervoor zijn 
maar € 1,00 en de opbrengst komt ten 
goede aan de paarden. Verder kun je een 
kijkje nemen bij de paarden of bij de 
tweedehands paardenspullen. 
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