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Beste donateurs, 
 

In deze Nieuwsbrief uiteraard hoe het gaat met al onze pensionado’s. Schenkingen van 
dierenbeschermingsfondsen voor het ‘spaarplan aankoop weidegrond’. Publiciteit voor 
onze stichting. Nieuws over ons bestuur. Attentie voor de schenkingsakte en de NL Doet-
Dag op 10 maart 2018 plus een terugblik op dit jaar met dank aan jullie allen. 
 

Onze paarden 
Dit  najaar viel er extreem veel regen. Het 
was nat, nat en nog eens nat. Maar één 
week in oktober konden de paarden 
allemaal toch nog de wei in. Onze 
nieuwelingen, No Limit en Rianne samen 
met Halinda, Ginger en James Bond in de 
merriewei met gebruik van de wei van 
onze buren. Le Duc, Fellow en Jordan in 
de andere wei. En dat ging prima.  
Rianne is een paard met een pittig 
karakter, ze liet James Bond duidelijk 
weten dat hij afstand moest houden: 
staande op haar voorbenen bokte ze een 
paar keer stevig in zijn richting. James 
snapte direct de boodschap en bleef een 
aantal meters uit haar buurt. Maar de 
merries waren welkom bij Rianne. 

Rianne in de wei met blauw voetje van de CTC-spray 
Met No Limit als haar vaste maatje graasde ze op haar gemak 
de wei af. Alsof ze beide al jaren bij ons waren. Maar helaas 
na die ene week was het over met de weidegang. Het bleef 
regenen en regenen. Zelfs onze gedraineerde paddock kon de 
hoeveelheden hemelwater, iedere dag opnieuw, niet aan en er 
stonden dagenlang plassen in.  
Of het van frustratie was dat hij niet langer hele dagen de wei 
in kon  of dat het toch onwennigheid was, weten we niet, maar 
No Limit heeft een tijdje de neiging gehad te gaan knagen aan 
zijn staldeur en in de paddock aan de buitenkant van Ginger’s 
raam. ‘’Broer Konijn’’ hebben we hem toen genoemd. Maar 
inmiddels laat hij het hout met rust. 
Dit najaarsseizoen hebben we dierenarts Douwe Dijkman wel 
diverse keren in moeten schakelen. Rianne en Le Duc kregen 
beide last van mok, daar zal het natte weer ongetwijfeld ook 
schuld aan hebben gehad. Voor Rianne zijn, nadat ons 
huismiddeltje, uierzalf gemengd met Betadine (jodium), niet 
hielp door  Douwe Dijkman antibiotica voorgeschreven, met  
aanvankelijk CTC-spray en daarna spuitjes met speciale zalf.      No Limit (“Broer Konijn”) in de wei 
 Net toen Rianne’s been genezen was, bleek ook Le Duc last te hebben van mok. Voor hem kwamen er 
eveneens antibiotica en de spuitjes met speciale zalf aan te pas. Want rond het kogelgewricht wordt het 
been dan dikker, geïnfecteerd door de mok. Ook van zijn been zijn inmiddels de harde korstjes verdwenen.  
Met het slechte weer vinden de paarden het prima om op stal te staan. Soms zijn ze zelfs gewoon liever in 
hun stal dan buiten. Er zijn keren geweest dat ik Halinda bij het halster moest nemen om haar naar de 
paddock te brengen en haar er letterlijk in moest duwen. Normaal loopt ze altijd los naar de paddock, maar 
als het zo regent, maakt ze direct rechtsomkeert en draaft weer de stal in. De boodschap is duidelijk: “”Met 
dit weer hoef ik niet naar buiten!” Maar weer of geen weer, alle pensionado’s gaan iedere dag een tijd de 
bak in. In de benen, in beweging. Het houdt ze gezond. En hun 



  
Links: Jordan, rechts: Ginger. Twee prachtige foto’s van donateur/fotografe Devica Amesz          
 
dikke wintervacht biedt genoeg bescherming om een paar uur buiten te zijn. Jordan is de bikkel in het 
gezelschap. Weer of geen weer: Jordan gaan zonder morren naar buiten en hij blijft het langst van allemaal 
in de paddock. Dat mag ook want hij kan het met ieder paard goed vinden.  
Als Le Duc en Fellow weer binnengeroepen worden – en het blijft altijd leuk om te zien dat ze zo goed op 
hun naam reageren en zelf aan komen lopen – dan wacht Jordan op de betonnen oploop naar het hek bij 
de paddock op de volgende lichting: James Bond, Ginger en Halinda. Het is genoeg om tegen Jordan te 

roepen: ‘’Doorlopen jongen!’’ Ze komen er aan!’’ 
Dan keert hij om en stapt weer rustig de 
paddock in. Ginger is en blijft zijn hele grote 
vriendin. Jordan poetst met  James en met 
Halinda even hartelijk, maar Ginger is ’de ware!’ 
James Bond is van deze club altijd de eerste 
die naar binnenkomt als je zijn naam roept. Hij 
kan alles zelf, hoeft niet aan het halster vast 
gehouden te worden want hij loopt keurig zijn 
staldeel in en staat al in zijn stal als je er aan 
komt. 
Vaak loopt Ginger achter hem aan en dan volgt 
Jordan op de voet. Maar een enkele keer stapt 
Ginger haar stal weer uit en gaat even 
rondkijken in het verste staldeel. 
 

 James Bond in kerstsfeer 
En dan komt prompt Jordan – die anders net als James altijd los naar buiten en binnen gaat - haar 
achterna. Ginger, Zijn Ginger, moet naast hem op stal staan. Anders heeft hij geen rust! Regelmatig kijkt hij 
ook even over de scheidingswand tussen hun stallen hoe het met haar is. Het is ontroerend te zien hoe dol 
hij op haar is. En het is treffend dat paarden, ook op oudere leeftijd, zulke goede nieuwe vriendschappen 
aangaan. Want Ginger is afkomstig van de voormalige Leeuwarder Manege (en al bijna 11 jaar met 
pensioen), terwijl Jordan, afkomstig van Manege Waarland, sinds 2014 bij ons is.  
Over Ginger’s gezondheid hebben we ons afgelopen week wel grote zorgen gemaakt. Maandagavond 11 
december liet ze haar portie Subli staan, altijd een slecht teken. Dinsdags at ze ook niet en ze produceerde 
geen mest….’s Avonds kwam de dierenarts en is via een neussonde, met een slang die tot in haar maag 
reikt, een liter vloeibare paraffine en een liter lauw water toegediend. Met een meflosyl injectie (ontspanner 
en pijnstiller). Woensdags waren er twee mesthoopjes, maar de mest was droog. De glans van de paraffine 
was er nog niet op te zien. Die avond heeft ze weer via de neussonde paraffine en lauw water binnen 
gekregen. Met nogmaals een meflosyl injectie. En Ginger at nog steeds geen Subli. De grote zorg is dan 
altijd: laat het geen darmafsluiting zijn… Want dat is de doodsoorzaak geweest bij Baltimore en Irma. Bij 



oude paarden gebeurt dat nogal eens. Op vrijdag lagen er – hoera! – twee natte ‘koeienvlaaien’ in haar 
box. Haar darm was dus niet afgesloten. En ze at die dag weer een schep Subli,wat Muesli en slobber. Nog 
niet de normale hoeveelheid, maar ze kreeg weer voeding binnen. En ze knabbelde volop van de kuil in 
haar ruif. Ginger’s slechte gebit maakt dat ze daar proppen van vormt en daarom is de basis van haar 
ruwvoer het gehakselde gedroogde gras. Want dat kan ze wel eten. Dat gras voeren we alleen nu even 
niet. Het kan licht verstoppend werken. Alleen met haar eetlust gaat het niet echt goed.  Ze eet nog steeds 
veel te weinig.  Dinsdag, 19 december is ze opnieuw gespoeld met paraffine. We hopen van harte dat ze  
beter gaat worden. Bij leven en welzijn wordt Ginger 1 januari 2018 32 jaar. Daarmee is ze het oudste 
manegedier dat we ooit in onze stichting opvingen en begint ze aan haar 12e pensioen jaar. Fellow, 
inmiddels bezig aan zijn 7

e
 pensioenjaar, wordt op die datum 31 jaar. Hij en Ginger  zijn onze oudste 

pensionado’s. 
 

Schenkingen van dierenbeschermingsfondsen voor ons ”spaarplan aankoop weidegrond” 
Dit najaar kregen we van twee fondsen positieve reacties op onze aanvraag voor schenkingen voor ‘’het 
spaarplan’’. De Stichting van der Voort van Zijp maakte € 1.000,= over voor dit doel. De Stichting 
Bouwstenen voor Dierenbescherming berichtte voor 2017 € 5.000,= te reserveren in hun boeken voor 
het spaarplan. Aan beide stichtingen hartelijk dank voor hun medewerking! Het betekent dat inmiddels  
€ 46.500,=!! in de spaarpot zit. Een prachtig resultaat voor het eerste jaar van dit plan. 
 

Publiciteit 
Onze actie ‘’Airport Beetgumermolen geopend’’ stond met foto en een vooraankondiging op de eerste 
pagina van Huis-aan-Huis Leeuwarden op woensdag, 27 september 2017. En op woensdag, 11 oktober 
2017 volgde een groot interview met foto, met als titel ‘’Liefde voor oude paarden en pony’s’’ in hetzelfde 
blad. Binnenkort worden beide artikelen op onze site www.pensioenpaard.nl geplaatst. 
Waterstad FM, de in Friesland heel populaire popzender uit Sneek, zond, vanaf de datum waarop 
Sinterklaas in Nederland kwam,  drie weken lang kosteloos de commercial uit van onze pensionado’s ‘’En 
rij toch niet stilletjes ons stalletje voorbij’’.  Veel dank aan Waterstad FM voor dit leuke Sinterklaascadeau 
voor onze paarden. 

 
Nieuws over ons bestuur 
In onze bestuursvergadering van 1 december 2017 is Ginger Breeveld benoemd tot algemeen bestuurslid. 
Kandidaat-bestuursleden doen altijd een jaar mee met het werk voor ze benoemd worden. Dus Ginger en 
wij hebben uitgebreid met elkaar kennis kunnen maken. Ginger is 28 jaar, ze is arts en bezig zich te 
specialiseren in ouderengeneeskunde. In haar jeugdjaren in Brabant heeft ze heel veel paard gereden en 
na haar verhuizing, ruim een jaar geleden samen met haar vriend, naar Leeuwarden, ging ze op zoek naar 
vrijwilligerswerk met paarden. Die zoektocht is voor haar en voor ons helemaal geslaagd! We zijn heel blij 
met haar benoeming. In dezelfde vergadering heeft Marco Tuinenburg de functie van vice-voorzitter op zich 
genomen. We zijn dus nu met vier bestuursleden. 
 

Fiscale aftrekbaarheid van jullie donaties en schenkingen 

Het is inmiddels december, de laatste maand ook van het fiscale jaar 2017. Daarom wijzen we jullie er 
graag op dat jullie donaties en giften  voor onze stichting aftrekbaar zijn voor de belastingen. Binnen de 
regels die de Belastingdienst daarvoor stelt. We zijn als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) door de 
Belastingdienst erkend (en uitvoerig getoetst en goedgekeurd in 2014). Voor wie langere tijd een vaste, 
volledig aftrekbare gift voor onze pensionado’s overweegt: zie de schenkingsakte bij de rubriek ‘’de 
stichting’’ op onze site www.pensioenpaard.nl. (Die akte, waarvoor je vroeger naar de notaris moest, is nu 
kosteloos down te loaden). Met zo’n akte leg je voor tenminste vijf jaar een bedrag vast. De volledige 
aftrekbaarheid – zonder onder of – bovengrens - kan heel aantrekkelijk zijn voor de gever. En voor onze 
pensionado’s betekent zo’n akte financieel een stuk zekerheid.  
Wie de Nieuwsbrief per post ontvangt en ook graag de beschikking wil hebben over de schenkingsakte: 
schrijf even een kaartje en we sturen direct de in te vullen akte in tweevoud op. 
 

De NL Doet Dag op zaterdag, 10 maart 2018 
Het voorjaar lijkt nog mijlenver verwijderd, maar de intekening en voorbereiding voor de NL Doet Dag 
beginnen altijd al in november van het voorgaande jaar. We hebben onze NL Doet klussen en de aanvraag 
voor een budget ingediend. En we krijgen weer geld om op zaterdag, 10 maart 2018, van 11.00 tot 16.00 
uur volop aan de slag te gaan met schoonmaken, schilderen, plantjes en een appelboom te planten, etc., 
etc. Wie volgend jaar mee wil doen: noteer het in je agenda. We streven ernaar met in totaal 14 m/v het 
werk te doen. We hebben nog 10 vrijwilligers nodig. Ieder die mee doet vindt het altijd een hele leuke dag. 
Dus aarzel niet: mail en geef je op als deelnemer! 
 

Een terugblik op 2017 en heel veel dank aan jullie allemaal 
2017 Was een ingrijpend jaar. We hebben nog niet eerder meegemaakt dat er drie nieuwe 
pensioenpaarden bijkwamen. Bergerac, No Limit en Rianne. Maar ook niet dat er in één jaar drie paarden 
overleden: Irma, Bergerac en Tarzan. Heel veel wisselingen voor onze opvang. Irma en Tarzan waren al 

http://www.pensioenpaard.nl/
http://www.pensioenpaard.nl/


jaren bij ons, maar het was totaal niet te voorzien dat  Bergerac maar vier maanden gegeven zouden zijn.. 
Helaas is er dit jaar ook verlies aan donateurs. We eindigen we dit jaar  met minder donateurs dan we 
begonnen. De financiële crisis is voorbij, maar toch komt het nog vaak voor dat mensen om geldelijke 
redenen hun donateurschap moeten beëindigen. Wij willen jullie die onze stichting steunen en bijdragen 
voor onze pensionado’s heel hartelijk danken voor jullie trouw. Iedere donateurcent gaat rechtstreeks naar 
de paarden en we hebben jullie allemaal hard nodig,  want hun welverdiende pensioen is echt alleen maar 
mogelijk dank zij jullie hulp. 
En veel dank aan onze vrijwilligers die jaar in jaar uit meewerken aan de stichting:  
hoefsmid en beleidsadviseur Gerard Nielsen, 
vormgeefster Nynke Tiekstra, Jan Roorda 
onze financieel adviseur. Esther Liano, onze 
ambassadrice. Wim Meijer, die iedere 
dinsdag alle mogelijke timmer- en 
opknapklussen doet. Wim van Rink, onze 
webmaster en de vormgever die per 
omgaande iedere Nieuwsbrief mooi opmaakt. 
Copy Service Leeuwarden die kosteloos de 
brieven die per post gaan uitprint en ons dit 
jaar weer folders cadeau deed. En  heel 
hartelijk dank aan Karin en Bennie Wanrooij, 
onze vaste paardenverzorgers, die zich voor 
meer dan 100% inzetten om onze 
pensionado’s alle zorg en verzorging te 
geven. Tot slot dank aan de 
dierenbeschermingsfondsen die ons dit jaar 
volop steunden in het plan om voor onze 
dieren in de toekomst meer weiland aan  
te kunnen kopen.   Die welverdiende goede oude dag – en de paarden hebben het 

echt goed bij ons – danken onze pensionado’s aan jullie.  
Namens alle paarden en hierbij speciaal van Le Duc: heel hartelijk 
dank voor jullie steun!. 

 
 

 
De volgende Nieuwsbrief en van harte 
welkom met de kerstdagen 
 
De kerstdagen vier ik zoals ik dat het liefst doe: 
met onze pensionado’s in de stal. De stallen 
zijn sfeervol versierd en we hebben een 
kerstboom. Wie de zondag voor de kerst of 
tijdens de kerstdagen even een frisse neus wil 
halen bij onze paarden: je bent van harte 
welkom! De warme chocolademelk met wat 
lekkers staan klaar.  
De eerstvolgende Nieuwsbrief is er eind maart 
2018. Met het wel een wee van onze paarden, 
ons financieel verslag over 2017 en de foto’s van 
de NL Doet Dag. 
Allemaal sfeervolle feestdagen toegewenst en 
een heel goed en gezond 2018! 

 
Alle paarden blijven keurig van de kerstversieringen af. 
Zelfs als ze, net als Halinda,  met hun neus zo leuk even 
een klein zetje tegen de kerstballen kunnen geven… 

 
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. 
Rekeningnummer: Triodos Bank. IBAN NL87 TRIO 0390 2118 18  
www.pensioenpaard.nl.  e-mail: info@pensioenpaard.nl.  
Tel. (na 19.00 uur) 058 – 2 12 45 25 
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