
 
 

Old Grand-Dad schenkt Centrum voor Aangepast Paardrijden € 6000,= 

voor opleiding veulens tot therapie paarden 
 
 
Op 17 mei jl. mochten Jacques Remmen - Regio Consul en Peter van Mens, van de Stichting 
Old Grand-Dad, waar ruim 6500 golfende grootvaders ieder jaar doneren om belangrijke 
projecten te financieren voor jongeren met een beperking een waardevolle brief 
overhandigen aan mevrouw A. Berendijk, teammanager van Stichting CAP. In de brief werd 
een schenking van € 6.000, toegezegd. Dit als bijdrage om veulens op te leiden tot therapie 
paarden.  
 
Stichting CAP, Centra voor Aangepast Paardrijden, is een 
zorgmanege in de omgeving van Nijmegen. Er wordt 
gewerkt vanuit twee maneges, manege De Winckelsteegh 
en manege De Maartenshoeve.  De stichting houdt zich 
op beide locaties al vele jaren bezig met het aanbieden 
van dagbesteding en paardrijlessen voor kinderen, 
jongeren en volwassen met een lichamelijke- of 
meervoudige beperking. Wekelijks bezoeken 180 
jongeren met een beperking de maneges. Het aanbod 
wordt gegeven door professionals die zowel kennis en 
ervaring met paarden hebben als met de specifieke 
doelgroep met wie zij werken. 
 

De stichting werkt met 
paarden die speciaal zijn opgeleid om met de doelgroep te 
kunnen werken. De veelal meervoudig gehandicapte ruiters 
vragen om een aandachtige benadering. Dit geldt voor de 
begeleiders, maar zeker ook voor de paarden. Veiligheid staat 
voorop. Dit betekent dat de stichting alleen kan werken met 
paarden die zowel fysiek als mentaal stevig in hun hoeven staan 
en onder alle omstandigheden de rust kunnen bewaren. 
Daarom leidt Stichting CAP zelf haar paarden op en wordt er 
regelmatig een veulen gefokt uit een betrouwbare eigen merrie. 

 
 
 
Mevrouw A. Berendijk: “We zijn enorm blij met deze 
prachtige schenking. Daarmee hebben we nu en in de 
toekomst beschikking over goede en betrouwbare paarden 
voor onze kwetsbare ruiters.” 
 
Meer informatie? www.stichtingcap.nl en Facebook en 
Instagram 
 

Op de foto van links naar rechts: 

Peter van Mens, Jacques Remmen en mevrouw A. Berendijk.  
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