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Beste donateurs, 
In deze nieuwsbrief komen onze oude manegedieren weer als eersten aan de orde 
plus alle vernieuwingen aan stallen en land. Informatie over de nieuwe ANBI- 
wetgeving, activiteiten en een actie voor onze paarden: Goud voor Oud. 
 

Onze paarden 
Het zomerweer begon laat, in juli, maar toen was het dan ook echt mooi weer. Een hele goede tijd 
voor al onze paarden-pensionado’s. Met zijn allen in de weitjes, Tarzan, Jane, Ginger, Paddy en 
Halinda in het ene deel, Fellow, Baltimore en Irma in het andere. Elke ploeg met een eigen ruif die 
iedere dag volop gevuld is met goede kuil. Wel moet er bij het naar de wei gaan altijd op gelet worden 
dat het raam van Fellow’s stal dicht is, want de dames Tarzan en Halinda blokkeren anders keer op 
keer, elk voor zich of gezamenlijk, de toegang naar de wei door breeduit voor Fellow’s raam te gaan 
staan, neus aan neus contact met Fellow te zoeken en maar hinniken, plassen en lonken…Fellow op 
zijn beurt gedraagt zich als de stoere hengst die met iedere merrie wat wil, dus dat schiet niet op. 
 

 
De aanleg van de paddock. Met veel houtje-touwtje werk om de paarden toch elke dag naar buiten te 
kunnen laten gaan en één (het waren er drie…) van de bergen uitgegraven kleigrond. 
 
In juli werd de paddock aangelegd en dat betekende ruim een week lang iedere dag opnieuw bezien 
hoe de toegang naar de weitjes geregeld moest worden. Op een smal pad langs de graafmachine 
leidden we de eerste dagen de paarden naar nieuw ingedeelde kleinere stukjes wei, want op de hele 
strook waar de paddock kwam, plus een 
naastliggend deel waar bergen uitgegraven klei 
op werden gestort, konden de paarden niet meer 
terecht. En gelukkig was het heel droog en 
zonnig weer anders hadden we met de natte 
kleigrond én een probleem met de paarden én 
met de aanleg van de paddock gehad. Zodra de 
paddock klaar was, namen alle pensionado’s 
hem onmiddellijk in gebruik. In groepjes tegelijk 
stortten ze zich in het schone, droge en rulle 
zand om heerlijk links- en rechtsom te rollen. Pas 
in september kwam er slechter weer en konden 
we zien hoe goed de drainage van de bak is: 
zelfs na de zwaarste regenbuien is het zand in 
de paddock in de kortste keren helemaal droog!  
           Fellow wijdt de paddock in, heerlijk rollend in 
          het mooie droge zand  



Nogmaals heel veel dank aan de Stichting Moyra Stava Morena en de Stichting DierenLot                         
die de gelden voor de aanleg van de paddock schonken. 
 
Met de gezondheid van alle 
paarden-pensionado’s ging en gaat 
het goed op een paar kwaaltjes na. 
Ginger kreeg over haar hele vacht 
plekken die er ‘aangevreten’ uit 
zagen. Oorzaak: de vele vliegen – 
en die waren een absolute plaag in 
juli en augustus. Op advies van 
dierenarts Douwe Dijkman is Ginger  
twee maal per  week ingewreven 
met Sebacil . En ze kreeg een 
vliegendeken om. Inmiddels ziet 
haar vacht er weer helemaal gezond 
uit. Bij Ginger blijf je haar ribben wat 
zien, maar gelukkig is ze dikker 
geworden.  En Irma’s sprong- 
gewricht van het rechter achterbeen 
was van de ene dag op de 
de andere fors opgezwollen.  Jane, onze Grand Lady, met glanzende vacht bij de ruif 
 
Vermoedelijk had ze zichzelf verwond in haar stal en is de wond gaan ontsteken. Ze kreeg diverse 
ontstekingsremmende injecties en antibiotica  plus een week lang pijnstillers door haar portie Subli 
Seniores Priores.  Het been ziet er nu normaal uit en ze loopt weer goed. Met Irma gaat het overigens 
uitstekend. Ze is opgewekt en levendig. Haar vacht glanst, ze is goed op gewicht en ze is duidelijk 
gelukkig met Fellow, de grote Casanova, als vaste vrijer in de paddock of wei. Irma is heel 
koliekgevoelig, maar sinds we – en dat is nu een half jaar lang – de verzorging in eigen beheer doen, 
met goed strooisel en prima kuil plus Subli Seniores Priores heeft ze maar één keer koliek gehad. 
Voor haar doen is dat heel weinig….Ze vaart duidelijk wel bij onze nieuwe aanpak! 
Jane en Tarzan doen het prima. Beide zijn heel gezond. De levensvreugde spat er bij tijden af als ze,  
lekker uitgelaten dravend of galopperend door de bak of de wei gaan. Jane begint vaak met een draf 

of galopje en neemt de hele kudde dames  
mee op sleeptouw. 
Halinda zet die galop graag voort als het 
clubje naar de stal gaat aan het eind van de 
middag. Halinda is een heel sterk en vitaal 
paard. Diverse keren is ze mij in volle vaart 
voorbij gegaloppeerd op het pad langs de 
paddock. Ik vind haar dan terug in de 
stalruimte van Paddy en Ginger (altijd leuk 
om even je vriendinnen op te zoeken) of, als 
de hormonen weer hoogtij vieren, piepend 
en hinnikend voor de stal van Fellow… 
Ook over onze oudste twee, Baltimore en 
Paddy, allebei ruim 29 jaar oud!, is alleen 
maar goed nieuws te melden. Beide zien er 
goed uit en zijn voor hun leeftijd opvallend 
gezond en levendig.  
 
Halinda, sterk en vitaal. 

 

Stallen en land 
Deze herfst gaan de verdere werkzaamheden aan loods en land volop door. Na  de aanleg van de 
paddock werd het grootste deel van onze laagliggende weitjes met de uitgegraven kleigrond 
opgehoogd met 40 tot 50 cm. Dank zij de paddock zijn we ook in een keer verlost van ‘moeras’ delen 
in de wei! Daarna is een deel van de wei opnieuw ingezaaid met speciaal weidegras voor paarden. 
Daar groeit het gras inmiddels volop. Misschien lukt het nog om dit jaar ook de rest van de wei in te 
zaaien, dan starten onze pensionado’s volgend voorjaar weer in een helemaal mooie groene weide.  



Vervolgens was de voorzijde van de loods aan de beurt om aangepast te worden. Daar moesten twee 
grote schuifdeuren komen om via de oprit en de parkeerplaats onze voorraden koolzaadstro, de 
pallets met zakken Subli Seniores Priores – het oude paardenvoer - en balen kuil in de opslag te 
kunnen brengen. Bestuurslid Gerard Nielsen zette samen met twee timmermannen, Lieuwe en Hessel 
van der Meer, letterlijk en figuurlijk de schouders er onder. Hessel en Lieuwe hebben al hun goede 
werk gedaan voor het vrijwilligerstarief. In de damwand werd een groot gat gezaagd, de muur 
daaronder werd gesloopt. Een zware lange balk is aan de bovenzijde van het gat geplaatst en de zelf 
gemaakte houten deuren zijn opgehangen aan een rail die aan die balk is bevestigd. De deuren zijn 
vervolgens dik in de verf gezet en op het afwerken van de rail aan de onderzijde van de deuren na, is 

deze klus inmiddels geklaard. 
Met een tweede grote klus, de bouw van 
een kleine ‘kantine’, waarin onze wc staat 
en het afwerken van de wanden van de 
wc, is Gerard inmiddels druk bezig. In de 
winter, als het hard vriest en het bitter 
koud wordt in de stalruimte, moet er een 
plek zijn waar onze verzorgers, Karin 
Engelman en Bennie Wanrooij, maar ook 
wijzelf, even kunnen opwarmen. In de 
kantine – waarvan de wanden zoveel 
mogelijk worden geïsoleerd - komt een 
elektrisch kacheltje Bij deze veel dank 
aan leverancier Auke Rauwerda in 
Stiens. Auke Rauwerda sponsort ons en 
levert alle bouwmaterialen voor de 
schuifdeuren en de kantine met  korting 
(voor inkoopprijs). 
Ook heeft Gerard een grote doorgang 
gemaakt in de wand die onze opslag- 
ruimte van het middelste staldeel scheidt. 
Het is de bedoeling om nog een 
doorgang met schuifdeur te maken: 
achterin de stal waar Tarzan nu staat. We 
kunnen dan bij het slechte weer dat in 
najaar en winter gaat komen, alle kuil, 
mest en voer binnendoor vervoeren.  

Gerard Nielsen (links, met moker) samen met Hessel en  
Lieuwe van der Meer  aan het werk met de schuifdeuren. 
 
Maar ook kunnen we dan, als een paard vast ligt in een stal en ‘overeind geholpen moet worden’, in 
geval dat dat met menskracht alleen niet lukt, met extra hulp van een heftruck werken. Die heftruck 
kan via die route in alle stalruimtes komen. 
Op ons wensenlijstje staan verder nog: buitenverlichting aan voor- en zijkant van de loods die 
aanspringt zodra iemand nadert. Noodzakelijk voor de veiligheid van paarden en mensen want bij 
bewolkte herfst- en winteravonden op het platteland kan het aardedonker zijn. Voor Irma willen we ook  
graag nog een grote stal bouwen in het middelste staldeel. Irma is ons allergrootste paard en ze heeft 
ruimte nodig om overeind te komen als ze gaat liggen. In haar huidige box komt ze makkelijk vast te 
liggen omdat die te klein is voor haar. Plus we willen nog een hek halverwege onze oprit plaatsen. 
Werk genoeg nog voor de boeg. We hopen voor alle werkzaamheden de benodigde gelden  binnen te 
krijgen. 
 
 

Wijzigingen in de ANBI-bepalingen per 1 januari 2014 en een nieuw incassosysteem 
per februari 2014 
Onze stichting heeft de z.g. ANBI- (Algemeen Nut Beogende Instelling) verklaring van de 
belastingdienst. Dat betekent dat alle donateurbijdragen en giften aftrekbaar zijn voor de belasting 
binnen de regels die daarvoor gelden, maar ook dat schenkingen van dierenbeschermingsfondsen  
belastingvrij kunnen worden gedaan. Per 1 januari 2014 komen er nieuwe ANBI-regels. Zo moeten op 
onze site www.pensioenpaard.nl o.a. ook de financiële gegevens, het beleidsplan en het jaarverslag 

http://www.pensioenpaard.nl/


worden gepubliceerd. In december gaan we de site aanpassen aan die nieuwe regels. Een heel 
gunstige regel is, dat per 1 januari geen notariële akte meer nodig is voor z.g. periodieke schenkingen.  
Periodieke schenkingen zijn volledig aftrekbaar, bovenop het maximum aan giften/donaties, maar dat 
geldt nu alleen wanneer die periodieke schenkingen via een akte bij de notaris zijn vastgelegd en er 
dient een looptijd van tenminste vijf jaar te zijn. Per januari wordt het mogelijk om  periodiek giften te 
doen – zonder notariskosten - via een  model schenkingsovereenkomst (die dan is down te loaden 
via de site van de Belastingdienst). Die periodieke giften zijn volledig aftrekbaar.  
Per 1 februari 2014 verandert ook het incassosysteem. Dat is nodig omdat in heel Europa het IBAN 
rekeningnummer is ingevoerd voor iedere rekeninghouder. (Het IBAN nummer bestaat uit een 
combinatie van letters en cijfers. In de letters is een codering voor het land etc. opgenomen).  In 
oktober gaat onze stichting een z.g. SEPA (Single Euro Payment Area) incassosysteem aanschaffen. 
Dat systeem werkt met IBAN rekeningnummers. We gaan op tijd proefdraaien, zodat in februari 2014 
de maandelijkse incasso zonder problemen met het nieuwe systeem kan worden uitgevoerd. 
 

Actie ‘Goud voor Oud’ 
Een nieuwe actie voor onze stichting: wij gaan letterlijk voor 
goud voor onze oude manegepaarden! Maar ook voor zilver 
en andere edelmetalen. Hebben jullie ergens een oud of 
kapot sieraad liggen, bijvoorbeeld een ring, ketting of 
armband? Bijna iedereen heeft wel een sieraad in huis dat je 
nooit meer draagt, de sluiting van de armband is kapot, de 
halsketting zit niet lekker of de steen is uit de ring. Schenk die 
afgedankte sieraden aan onze stichting. De opbrengst 
komt geheel ten goede aan onze oude manegedieren. De 
edelsmid taxeert gratis de sieraden, dus de opbrengst gaat 
voor de volle honderd procent naar de dieren. Afgedankte 
juwelen zijn bij ons méér dan welkom. Voor deze actie gaan 
we bovendien  de z.g. donatie verdubbelaar van de Stichting 
DierenLot aanvragen. Als die wordt toegekend betekent het 
dat de opbrengst ook nog eens verdubbeld wordt!  
Wil je meedoen? Stuur dan sieraden in een goed afgesloten envelop of doosje met je afzendadres 
naar:  Stichting Opvang Oude Managepaarden en  -Pony’s in Friesland,                                                                      
t.a.v. de secretaris, mevr. A. Tuinenburg 
Skoalstrjitte 9, 8617 LJ Abbega (Fr.) 
Wil je bij het versturen extra zekerheid? Dan kun je de sieraden het beste aangetekend versturen.  
Als je ons via anna.tuinenburg@online.nl laat weten dat de zending onderweg is, ontvang je per 
omgaande een bericht van ontvangst. De actie gaat duren tot en met maart 2014. Ook op onze site 
www.pensioenpaard.nl gaan we bezoekers oproepen mee te doen. Uiteraard houden we jullie op de 
hoogte van de stand. En aan ieder die gaat meewerken: alvast heel hartelijk dank namens al onze 
paarden-pensionado’s. 

 
Activiteiten 
Zaterdag, 31 augustus, stonden we met ons standje in Manege De Hjouwer in Haskehorne ter 
gelegenheid van het 20 jarig bestaan van de manege. Zondag, 6 oktober zijn we in Manege Waarland 
in Noord-Holland waar de jaarlijkse Open Dag wordt gehouden. 

 
De volgende Nieuwsbrief 
Eind december ontvangen jullie de volgende Nieuwsbrief. Met de rubriek ‘onze paarden’, acties, 
nieuws en nieuwe ontwikkelingen. Wie een bezoek wil brengen aan onze pensionado’s is natuurlijk 
iedere zondagmiddag vanaf 16.00 uur altijd van harte welkom (wel graag de auto parkeren in de berm 
aan de overkant en niet op het terrein van onze (boze) buurman met wegsleepregeling..).  
 
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. 
Nieuw rekeningnummer: Triodos Bank. 39.02.11.818  
www.pensioenpaard.nl.  
e-mail: info@pensioenpaard.nl.  
Tel. (na 19.00 uur) 058 – 2 12 45 25  

mailto:anna.tuinenburg@online.nl
http://www.pensioenpaard.nl/
http://www.pensioenpaard.nl/
mailto:info@pensioenpaard.nl

