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Beste donateurs, 
 
Hierbij de negentiende nieuwsbrief. Met de rubriek ‘Onze paarden’, het vervolg van de actie voor de 
eigen stallen  … een blokkade op de aankoop door de Friesland Bank… Contact met andere maneges 
en overig nieuws. 
 
Onze paarden 
De mooie tijd is weer aangebroken voor onze Big Five: de weidetijd! Het voorjaar was dit jaar vroeg op gang 
en april had prachtige zonnige en warme dagen, dus het gras groeide flink. Voor paarden moet je de 
overgang naar ander voer, van kuil naar vers gras, geleidelijk opbouwen om koliek te voorkomen. Ze kunnen 
dus niet direct hele dagen in de wei. Onze pensionado’s stonden al weken verlangend naar al dat mooie 
groene gras in de weiden om zich heen te kijken. In de tweede helft van april was het dan zover. Ze mochten 
voor het eerst een paar uurtjes wennen aan al dat lekkers..   

 
De mooiste paardentijd: de weidetijd. Voor: Jane, links: Tarzan. Achter: Ginger 
 
Onze oudjes waren ’s ochtends zoals gewoonlijk in de buitenbak gelaten en keken vol interesse toe hoe ik 
het hek naar het brede pad langs de weide openzette: hét signaal dat het zover was. Makkelijk hoor, dat je 
de Big Five niets uit hoeft te leggen. Ze stonden al in de file voor het lint van de buitenbak. Zodra ik dat 
weghaalde stoof de hele kudde in de linkergalop mij in een scherpe bocht voorbij en denderde op volle vaart 
door naar het eind van het brede pad naast de wei. Alle vijf tegelijk remden ze af en doken met hun hoofd in 
het malse gras. Helemaal gelukkig. 
In de dagen daarna werd het aantal uren dat ze per dag in de 
wei konden grazen opgevoerd. Sinds 7 mei staan ze weer 
dag en nacht buiten. Genietend van het mooiste 
paardenleven dat er is. 
 
Begin april had dierenarts Douwe Dijkman alle vijf weer hun 
halfjaarlijkse injecties tegen rhino, tetanus en influenza 
toegediend, hun gebitten gecontroleerd en de haken van de 
kiezen gevijld. Hoefsmid Gerard Nielsen bekapte hun hoeven 
en door de stalhouderij was het rondje wormkuren gegeven. 
Onze pensionado’s gingen – je zou zeggen gepokt en 
gemazeld – de weidetijd in. 
Met al onze oudjes gaat het uitstekend. 
 
Berthus, 25 jaar, still going strong, op z’n favoriete plek bij de sloot 



Berthus’ 25e verjaardag hebben we in de stal gevierd met 
een paardenpicknick voor donateurs die op bezoek kwamen. 
In de wei trakteerde Berthus alle paarden op een groot stuk 
bruin brood versierd met wortels. Voor Quido brak in het 
voorjaar weer een bad hair season aan met verhaarperikelen. 
Flinke borstelbeurten op stal hielpen voor een deel. Maar 
inmiddels heeft ook hij z’n zomervacht op orde. Met de 
luizenplaag deze winter en de parasieten vorige zomer in 
gedachten, heb ik zijn kuif dik ingesmeerd met het 
ontsmettingsmiddel en zijn manen radicaal kort geknipt: 
coupe Fjordenpaard. Het staat hem prima en van parasieten 
of luizen is geen spoor te bekennen.  
Jane is helemaal in haar element. Kort geleden ging ze in de 
ren galop op topsnelheid de rest van de kudde achterna. De  
kluiten gras vlogen alle kanten op. Dan hoef je je dus echt 
niet af te vragen of ze goed gezond is. 

Quido met coupe Fjordenpaard. Achter                  Tarzan heeft – heel even – fikse last gehad van jeuk  
hem natuurlijk zijn grote vriendin: Ginger.               (luizen?!?). Ze schuurde haar hals tot bloedens toe open 
      op de rand van haar staldeur. Zodra die wonden dicht waren 
heb ik haar ingesmeerd met Quido’s ontsmettingsmiddel en de jeuk verdween. Haar prachtige roodgouden 
zomervacht is weer terug en die glanst aan alle kanten. De spontane uitroep van hoefsmid Gerard Nielsen 
toen hij Ginger kort geleden terug zag was “Wat ziet die er goed uit!”.  Daar heb ik dus niets meer aan toe te 
voegen. 
 
Actie aankoop stallen – het vervolg 
Om te beginnen het hele goede nieuws: het complete aankoopbedrag van Є 28.000,= plus de notariskosten 
van Є 1.500,=, dus Є 29.500,= in totaal, is binnen! 
In april en mei  ontvingen we schenkingen van de Moyra Stava Morena stichting in Serooskerke en de 
Stichting Bouwstenen voor Dierenbescherming in Schijf. 
Heel hartelijk dank aan deze gulle gevers! Hun namen komen natuurlijk op de site en op het dankbord in de 
stalruimte. 
 
Het hele bedrag voor de aankoop binnen!…En dan een telefoontje van De Friesland Bank… 
De koopakte met de samenwerkingsovereenkomst was al getekend en lag bij de notaris. Enkele dagen voor 
Markus de Vries, de stalhouder, en ik naar notaris Mulder zouden gaan voor het tekenen van de Akte van 
Levering, waarmee de stichting officieel juridisch eigenaar van de stalruimte werd, kreeg Markus een 
telefoontje van de Friesland Bank dat ze bezwaar maakten tegen de verkoop... Dat Markus een bouwdepot 
had voor de financiering van zijn investeringen in de overkapte rijbak en de bouw van de kantine, wisten we. 
Maar niemand had zich ooit gerealiseerd dat dat depot gebaseerd was op, zoals het heet, ‘hypothecaire 
zekerheid’. Markus heeft er nooit bij nagedacht dat hij de verkoop had moeten melden. Ook de notaris had 
dit niet voorzien. De Friesland Bank vond dat de verkoop van de stalruimte waardevermindering van Markus’ 
bezit betekende en zijn stalhouderij zou in de toekomst ‘onverkoopbaar’ worden..  
 
Daarna begon een roerige tijd….Even sloeg de schrik mij om het hart bij de gedachte dat - met het complete 
aankoopbedrag voorhanden - dat geld weer teruggestort zou moeten worden, omdat de Friesland Bank de 
verkoop blokkeerde. Wèg zekerheid van een eigen plek voor onze pensionado’s en de mogelijkheid om in 
Beetgumermolen een centrale opvang voor oude manegedieren in de noordelijke provincies op te bouwen. 
Alle werk dat aan de stallen is gedaan. ..Een nachtmerrie…Maar met alles wat bereikt is voor onze 
pensioenpaarden en de stichting, neem ik uiteraard geen genoegen met een ‘nee’ van de bank. 
 
Markus hoorde twee weken lang niets meer van de Friesland Bank. Voor ons beiden liepen de onzekerheid 
en de spanning op, dus besloten we dat ik de bank zou bellen. Per slot van rekening was de stichting klant 
bij de Friesland Bank en waren wij zakelijk gezien de andere partij in de verkoop. Ik kon in het telefoon-
gesprek uitleggen wat ik wilde over het goede doel, alle geld dat we hadden ingezameld, de relaties van de 
stichting met de regionale en de landelijke Dierenbescherming, Anky en Bonfire als Comité van aanbeveling 
etc., de Friesland Bank had nergens boodschap aan. Ze had maar één klant waarmee ze een financiële 
kwestie moest bespreken. Onze stichting was geen gesprekspartner. Met ons als klant werd niet gepraat. 
Via een kennis die werkt bij de Friesland Bank en die ik had voorgelegd dat onze stichting zich als klant zéér 
slecht behandeld voelde, kreeg ik uiteindelijk te horen dat waardevermindering niet het voornaamste punt 
zou zijn. Die is te berekenen en te verrekenen met de stalhouder in het maximum bedrag van zijn 
bouwdepot. Maar dat de ‘onverkoopbaarheid’ het zwaarst wegende punt was. De acht stallen liggen 
geïsoleerd – a.h.w. als een eilandje – op het omringende terrein van de Longstreetranch en hebben geen 
eigen toegang vanaf de weg.  
 



 
 
Eerlijke bankwijzer 
In april ontdekte ik bovendien de sinds eind 2008 bestaande site www.eerlijkebankwijzer.nl. Op die site is te 
zien waar banken het geld dat ze in hun beheer hebben aan besteden. Tot mijn ontzetting bleek de 
Friesland Bank het allerslechtste profiel van alle banken in Nederland te hebben. Alle scores voor de bank, 
van schending van mensenrechten, bio-industrie tot wapenhandel waren slecht of onvoldoende… Het 
bankbericht van de Friesland Bank zelf over deze zaak wekte geen vertrouwen. 
Hierbij de letterlijke tekst: 
“Enige tijd geleden kwamen wij niet zo gunstig uit het onderzoek ‘Eerlijke Bankwijzer’. Ter geruststelling kunnen we u 
meedelen dat de uitkomst niet de realiteit is. Op bijna alle, binnen dit onderzoek genoemde onderdelen hebben we al 
heel lang beleid en voeren dat ook dagelijks uit. Wel kan het zijn dat we dit beleid onvoldoende hebben uitgeschreven, 
waardoor het ook voor onderzoeksbureaus als die van ‘Eerlijke Bankwijzer’ minder tastbaar is. Dit komt doordat het 
beleid voor ons zo zeer verankerd is in ons dagelijks handelen dat bepaalde zaken voor ons vanzelfsprekend zijn 
geworden.We doen immers zaken met mensen met wie we een relatie kunnen aangaan. Klanten die we kennen, die we 
in de ogen kunnen kijken en waarvan we de beweegredenen kennen of de business begrijpen. En daarachter kunnen 
staan. Zaken doen dicht bij huis. Dan spelen zaken als mensenrechten of clusterbommen niet. Zoals gezegd staat ‘onze 
klant kennen’ centraal in ons beleid. Alleen zo kunnen we bijdragen aan de integriteit van het financiële stelsel in 
Nederland en die van Friesland Bank in het bijzonder. “ 

Daarover het volgende: 
‘onvoldoende uitgeschreven 
beleid’ betekent dat er niets 
op papier staat. Dus is er 
nooit over nagedacht, laat 
staan dat er enige toetsing 
is. ‘Klanten kennen, in de ogen 
kijken en de beweegredenen 
kennen en daarachter kunnen 
staan’’  Zie onze ervaringen: 
De Friesland Bank wil niet 
eens een gesprek... ‘Zaken 
doen dicht bij huis. Dan spelen 
zaken als mensenrechten of 
clusterbommen niet.’  De 
formulering is al niet wat je 
noemt ‘gelukkig gekozen’. 
En mij schiet bij zo’n tekst 
direct de berichtgeving in de 
pers over vrouwenhandel in 
gedachten. Die vrouwen-
handel speelde zich af twee 
straten verwijderd van het 
hoofdkantoor van de bank in 
Leeuwarden. Op de ‘bijdrage 
aan de integriteit van het 
financiële stelsel in Nederland 
en die van de Friesland Bank in 
het bijzonder’ valt ook het 
een en ander af te dingen. 
In november 2008 bleek dat 
de Friesland Bank mij 
destijds als hypotheek een 
woekerpolis heeft verkocht. 

De schuld die ik dankzij hun advies in december 2009 tegemoet kan zien bedraagt op dit moment  
Є 15.000,=.. 
Ik heb de voorzitter van de Raad van Bestuur van de Friesland Bank een brief geschreven over eerlijke 
bankwijzer, de wijze waarop de stichting behandeld wordt en over de woekerpolis. Het antwoord is meer van 
hetzelfde: ‘de Friesland Bank neemt afstand van het betreffende onderzoek van eerlijke bankwijzer’ en de stichting 
moet zich tot Markus, de stalhouder, wenden. “Gezien de vertrouwelijkheid van de bankrelatie tussen bank en cliënt 
doet ze geen mededeling richting derden. Ook niet als die derde een cliënt van de bank is…”   over de woekerpolis 
’in het nieuws gekomen, vanwege mogelijke verborgen –hoge – kosten. Kosten waarvan de adviseurs van deze 
producten, zoals Friesland Bank, ook niet op de hoogte waren’. Dat is dus precies de reden van de internationale 
economische crisis. Die is veroorzaakt door banken die niet wisten wat voor financiële producten ze 
verkochten. 
 
 



De oplossing die we hopen te vinden: 
Uiteindelijk kwam er 2 juni – na twee maanden – via onze notaris Mulder, naar wie Markus door de bank 
inmiddels ook wordt doorverwezen..-  bericht dat de bank een voorstel wil ontvangen over de verkoop van 
een zodanig deel van Markus’ bezit, dat zowel de stichting als Markus’ bedrijf elk eenheden op zich vormen. 
Dat houdt in: verkoop van de hele loods, een deel van de oprit naar de loods en het weiland achter de loods. 
In juli, gaat dit voorstel met de berekening van de verkoopprijs naar de bank (via de notaris van de 
stichting…). Zo’n voorstel betekent dat de stichting meer geld nodig heeft dan het aankoopbedrag voor het 
stalgedeelte met acht stallen. Voor de financiering van de aankoop van de rest van de loods, het weiland en 
de eigen oprit zijn besprekingen gaande met de landelijke Nederlandse Vereniging tot Bescherming van 
Dieren en de Afdeling Leeuwarden van de dierenbescherming. Er wordt een lening gevraagd met een 
looptijd van zes jaar. In de eerstvolgende Nieuwsbrief hoop ik jullie meer te kunnen vertellen. 
 
Een nieuwe bank 
Door alle ervaringen met de Friesland Bank was het besluit van ons stichtingsbestuur om z.s.m. van bank te 
veranderen snel genomen. Eerlijke bankwijzer diende als gids voor de keuze: de Triodos bank. Een 
zakenbank met een ideële instelling. Het is een troost in zwarte banktijden, een bank met een ideële inslag 
werkt nog goed ook. De Consumentenbond heeft vastgesteld dat de Triodos Bank en de ASN bank (ASN is 
ook een ideële bank, maar is er alleen voor particulieren) met de Rabobank als beste banken uit de 
kredietcrisis zijn gekomen. Petra Kerkstra, Lena Massaut en ik hebben bij het aanvragen van de rekeningen 
graag ervoor getekend dat we geen geld verdienen met kinderarbeid, wapenindustrie,  bio-industrie en nog 
een hele waslijst aan duistere praktijken. De reserve van onze oudjes is direct overgeboekt naar Triodos. De 
overstap met het incassobestand vraagt nog even tijd, maar ik noem hierbij alvast het nieuwe 
bankrekeningnummer van de stichting: 39.02.11. 818. 
 
Contact met andere maneges 
De afgelopen periode is er contact met twee maneges in Friesland geweest over de eventuele opname van 
een pensioendier. Helaas constateerden de dierenartsen bij elk van de paarden dat er geen 
levensperspectief was. De een had een gat in de hartklep, bij de ander waren de pezen van de benen 
zodanig versteend dat het dier alleen maar pijn te wachten stond. Beide maneges hebben  toegezegd in de 
toekomst de stichting in te schakelen als een paard of pony toe is aan pensioen. 
 
Overig nieuws: 
- Op 28 maart stonden Lena Massaut en ik de hele dag met het standje in de manege in Joure tijdens de 
paardenkriebelbeurs. We kregen volop bezoek en haalden een recordomzet met de verkoop van boekjes, 
knuffels, foto’s en de opbrengst van de grabbelton (die was leeg aan het eind van de dag):  Є 153,75 voor 
het goede doel! 
- De gemeente Leeuwarden neemt het maatschappelijk belang van goede doelen en het vrijwilligerswerk 
dat daarvoor gedaan wordt serieus. En laat het niet bij woorden. De kosten van aansprakelijkheidsver-
zekeringen van vrijwilligers die werken voor goede doelen neemt de gemeente Leeuwarden voor haar 

rekening. Maar ook de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekeringen 
voor goede doelen die gevestigd zijn in Leeuwarden worden door de 
gemeente betaald. Onze stichting scheelt dat op jaarbasis Є 275,00! 
Centraal Beheer/Achmea, de verzekeringsmaatschappij van de 
gemeente Leeuwarden, maar ook de maatschappij waar onze 
verzekering liep, gaat de door ons betaalde premie over dit jaar 
terugstorten. 
- Bezoek voor onze pensionado’s is altijd welkom en leuk. Bijzonder 
bezoek was er van Dafne Westerhof, de ‘beestenvrouw’ van het 
Beloofde Varkensland, (zie www.hetbeloofdevarkensland.nl). Uiteraard 
ging ze met onze Berthus, ‘de stichter van het bedrijf’, op de foto. 
 
Dafne Westerhof met Berhus 

 
Volgende Nieuwsbrief 
De eerstvolgende Nieuwsbrief komt eind september. Met natuurlijk het vervolg over de aankoop van de hele 
loods en weiland. Graag tot dan! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Ineke de Groot 
Stichting Opvang Oude Manegepaarden- en Pony’s in Friesland 
Frans van Mierisstraat 37, 8932 KR Leeuwarden. Nieuwe bankrekening, Triodos Bank: 39.02.11.818 
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