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Beste donateurs, 
 
Een extra nieuwsbrief zoals ik jullie al beloofde, met geweldig nieuws! Daarover lezen jullie alles op de 
volgende bladzijde…. 
 
Eerst kijk ik even terug naar een jaar geleden. Voor Berthus zag de toekomst er heel slecht uit. 
Nog beter gezegd: hij had geen toekomst….. 
Nu is het bijna een jaar later. Met Berthus gaat het geweldig: hij is kerngezond, levendig, 
loopt, draaft en galoppeert als de beste – zonder pijn, zonder medicijnen. Hij geniet van zijn goede 
oude paardendag, de hele zomer en nazomer, heerlijk dag in dag uit in de wei, samen met zijn 
kameraad Quido. En deze winter, als het even kan, iedere dag een frisse neus buiten halen. Aan de 
wandel met de verzorgclub, daarna een goede borstelbeurt en altijd: aandacht, lekkere appels en 
wortels. 
Dat alles kan alleen maar dank zij jullie allemaal. De donateurs maken het mogelijk dat er een goede 
oude dag is voor de manegepaarden en –pony’s. Hierbij aan jullie allemaal nog eens: heel veel dank! 
 
En dan nu het bijzondere nieuws. 
Al bij de oprichting van de stichting in februari had ik een plan. Op de site is destijds al een speciale 
‘’button’’ aangebracht: Comité van Aanbeveling. 
Al die tijd heb ik geweten wie ik daarvoor wilde vragen. In september zijn de brieven verstuurd. 
Naar een gouden combinatie van ruiter en paard. 
Het verzoek aan die twee heb ik gedaan namens drie stichtingen zonder winstoogmerk die alledrie 
met hetzelfde bezig zijn: de goede oude dag van  manegepaarden en pony’s. Naast onze stichting  
dus voor het Manegepaardenpensioenfonds in Bergen op Zoom en ’t Olde Manegepeerd in Ommen. 
26 Oktober kwam het antwoord: ja!! 
Tot op dit moment is er druk gemaild, gebeld en geschreven. Er moest een centraal persbericht 
komen, een perslijst met landelijke pers, rtv en alle paardenbladen en drie persberichten voor de 
regionale media. En natuurlijk moesten drie sites worden aangepast. 

 
Vandaag is het zover… 
Op het moment dat jullie deze nieuwsbrief ontvangen worden alle persberichten verzonden en is de 
site aangepast 
Het grote nieuws gaat Nederland in. 
Kijk nu dus maar op het volgende blad……….en zie wie er een jaar later staan achter onze 
Berthus, het paard waarmee het allemaal begon….. 
 
Met vriendelijke groet, 
Ineke de Groot 
 
 
P.S. Zodra dat donateurscertificaat er is krijgen jullie het natuurlijk direct! 
 
En nog graag een verzoek aan jullie allemaal: knip alles wat je aan artikelen tegenkomt in de pers 
(paardenbladen, regionale en landelijke bladen) uit en stuur het op! 
De eerstvolgende nieuwsbrief kunnen jullie in maart 2006 verwachten.  
 
 
 
 
 



 
 

P E R S B E R I C H T 
 

Bonfire wordt beschermpaard van oude manegepaarden- en pony’s. 
 
Bonfire, het legendarische paard waarmee Anky van Grunsven voor het eerst 
Olympisch Wereldkampioen werd, nu Nederlands beroemdste pensioenpaard,  
wordt beschermpaard van oude manegepaarden- en pony’s. 
Anky en Bonfire hebben van harte ja gezegd op het verzoek om Bonfire tot beschermpaard te 
benoemen. Dit verzoek werd gedaan door drie stichtingen zonder winstoogmerk die zich inzetten voor 
een goede oude dag voor manegepaarden- en pony’s in Nederland: De Opvang Oude 
Manegepaarden- en Pony’s in Friesland te Leeuwarden, ’t Olde Manegepeerd in Dalmsholte (bij 
Ommen) en het Manegepaardenpensioenfonds in Bergen op Zoom. 
 

Oude manegepaarden- en pony’s: een ’vergeten’ groep dieren 
Bonfire en Anky van Grunsven ondersteunen een ‘vergeten’ groep dieren, voor wier oude dag er veel 
te vaak niets geregeld is: manegepaarden en –pony’s. Zes dagen in de week staan ze klaar voor 
iedereen. En hoe! Iedere dag rijden er andere ruiters op, oud of jong, ervaren of beginner. De een 
behandelt ze met zachtheid, de ander gebruikt veel te snel de zweep. Ieder uur iemand anders, ieder 
uur andere eisen. Manegedieren werken hard, jaar in jaar uit. Maar er komt een dag dat ze niet meer 
kunnen werken. Door ouderdom of gebrek zijn ze niet meer geschikt als rijdier. Ze verdienen hun geld 
niet meer, kosten de manege alleen nog maar geld.  
Soms wordt dan een goed plekje voor ze gevonden bij iemand die een gezelschapsdier nodig heeft 
voor het eigen paard of de pony. Sommige maneges houden de oude dieren er bij. Weer anderen 
verkopen ze door aan geschikte eigenaren, voor ze te oud worden. Maar voor veel dieren is er geen 
oplossing. Hun intrieste einde is de slacht… 
Er is geen geld voor oude manegepaarden en –pony’s en er is veel te weinig opvang. 
 

Bonfire beschermpaard 
Bonfire, het beroemdste pensioenpaard van Nederland neemt – onbetaald en onbetaalbaar! - twee 
bijzondere vrijwilligersfuncties op zich: de eerste is die van Beschermpaard van de drie stichtingen 
die zich om de manegedieren bekommeren. 
Op de sites van de stichting Opvang Oude Manegepaarden en –Pony’s in Friesland, 
www.pensioenpaard.nl, ’t Olde Manegepeerd, www.manegepeerd.nl en Manegepaardenpensioen-
fonds, www.manegepaardenpensioenfonds.nl krijgt Bonfire een speciale plek. Met een aanbeveling 
van hem en Anky om de oude manegepaarden- en pony’s te ondersteunen. Op de site van Anky van 
Grunsven, www.anky.nl wordt vermeld dat Bonfire beschermpaard is. 
En voor ieder die donateur wordt van een van de drie stichtingen komt er een donateurscertificaat met  
een dankwoord en foto’s van Bonfire en Anky van Grunsven. 
 

Bonfire for president! 
Maar Bonfire krijgt nog een tweede, héél bijzondere functie. De Stichting Opvang Oude 
Manegepaarden en –Pony’s in Friesland  wil in Friesland een rusthuis voor oude (manege)paarden en 
–pony’s vestigen. Het streefjaar is 2010 (eerder mag!). De naam van het rusthuis staat al vast: de 
Paardenrepubliek. Het is de opstand tégen het slachthuis, de strijd vóór een pensioen. Een 
vreedzame revolutie dus.  
Aan het hoofd van die republiek kan maar één staan: Bonfire for president!  Met de belofte aan 
Bonfire dat als de Paardenrepubliek er is,  er een kopie (op kleiner formaat) van zijn standbeeld in Erp 
bij de ingang komt te staan. Voor nu is er alvast een plek op de site www.pensioenpaard.nl voor hem 
gereserveerd. 
Bonfire’s naam betekent letterlijk vreugdevuur. Onze stichtingen zijn ontzettend blij dat juist hij – de 
legendarische wereldkampioen - zijn licht laat schijnen op een vergeten groep dieren. Wat ons betreft 
hebben Anky en Bonfire weer Olympisch goud verdiend! 
 
Stichting Opvang Oude Manegepaarden- en Pony’s in Friesland, Stichting ’t Olde Manegepeerd Stichting 
Manegepaarden Pensioenfonds (hierbij zaten alle adressen, contactpersonen etc.) 

 
 


