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Beste donateurs, 
In deze Nieuwsbrief allereerst alles over onze paarden. Schenkingen van 
dierenbeschermingsfondsen voor het ‘’Spaarplan weidegrond’’. Acties voor ons goede 
doel. Een dankwoord aan het einde van het jaar voor jullie allen en de uitnodiging om 
met kerst onze paarden te bezoeken. 
  
Onze paarden 
Een groot deel van de herfst was het net als in de zomer droog en zonnig weer en konden de paarden 
bijna iedere dag de wei in. Bij het naderen van het eind van het weideseizoen, is het altijd even slikken 
voor de paarden en voor ons. Want dan breekt de lange periode aan waarin de paarden veel tijd op stal 
zijn. Ze gaan iedere dag een aantal uren in de paddock, maar niets is mooier dan de wei. Dit najaar 
konden dankzij de zon en de geringe regenval, alle paarden tot eind oktober de wei in. Zelfs in de eerste 
week van november lukte dat. De ‘paddock tijd’ was al aangebroken en paarden gingen weer, zoals elke 
winter, in groepjes naar buiten. Maar in een van onze twee weides waren weinig kale plekken ontstaan 
door de droge zomer. (In de andere wei had ik die kale meters omgespit en opnieuw ingezaaid). Ze 
konden met het mooie weer begin november dus nog én in de paddock én in de andere wei lopen en 
grazen.  
Met de gezondheid van alle paarden gaat het heel goed. Dierenarts Douwe Dijkman hebben we maar 
een keer hoeven te bellen. Voor Le Duc. Le Duc’s achterbeen was wat opgezwollen. Bij onderzoek 
bleek het mok te zijn. Met een antibioticakuur voor een week en hydrocortiderm (hormoonzalf) waren 
zwelling en kwaaltje binnen een week over. Le Duc is een echt mensenpaard. Nu alle dieren weer langer 
op stal staan valt dat altijd op. Je kunt zijn stal niet langslopen of Le Duc steekt zijn grote hoofd  over de 
staldeur of verlaagde wand. Knabbelt aan je kraag of capuchon, steekt zijn neus in je hals. Hij moet even 
over zijn manen of voorhoofd gekrabbeld worden. Of hij vraagt je aandacht, terwijl je bukkend bezig bent 
de restjes kuil en stro naast zijn stal weg te vegen, door lekker met zijn hoofd tegen je rug aan te 
schurken, met zijn tanden de bezemsteel vast te pakken (altijd leuk om mee te spelen, zo’n bezem) of 
je oor te likken. Le Duc is letterlijk en figuurlijk een geweldig paard. Met zijn schofthoogte van 1.75 meter, 
zijn mooie forse bouw en zijn gewicht van dik 700 kg voel je je als mens een kleine kabouter naast hem. 
Maar Le Duc’s houdt van kabouters Dat is helemaal duidelijk. Fellow is begin oktober aan zijn achtste 
pensioenjaar bij ons begonnen. Zijn biologische klok, zoals dat heet,  loopt jaren achter. Bezoekers die 
hem niet kennen schatten hem steevast op een jaar of 20…En 1 januari 2019 wordt hij 32 jaar! We 
hopen van harte dat daar nog heel veel jaren bij komen.  
 

 
Fellow (links) en No Limit spelen non-stop het ‘ruinenspelletje’ 

 
Fellow is heel gezond en volop speels. We hebben besloten om Sandro in de paddock wat rustiger 
gezelschap te geven dan Fellow en No Limit. Want Fellow  en No Limit (24 jaar nu) zijn iedere dag 
samen in de paddock non-stop al spelend elkaar zo volop aan het uitdagen met hun ‘’ruinenspelletje’’, 
dat ze al ronddravend en happend naar elkaars halster Sandro toch teveel opjagen. In dat spel zijn 
Fellow en No Limit overigens helemaal aan elkaar gewaagd. Geen van twee krijgt er ooit genoeg van.  
Jordan past prima bij deze twee. Hij is het paard dat altijd zichzelf blijft. De rust zelve. Jordan laat zich 
door niemand gek maken, niet door zijn medepaarden en niet door mensen. Jordan rolt gewoon lekker in 
het zand, doet even mee met het spel, maar gaat daarna zijn eigen gang. Hij is, met zijn rust en 



evenwichtigheid, een hele goede 
kuddeleider. Jordan kiest zelf 
iedere dag hoe lang hij naar buiten 
gaat. Bij heel slecht weer komt hij 
met de eerste lichting, No Limit en 
Fellow weer binnen, maar dan 
moet het ook echt stormen en 
regenen. Want meestal blijft hij alle 
uren buiten. Dat geeft hem ook de 
kans weer eens uitgebreid met 
Halinda te poetsen. Want net als 
James Bond is Jordan erg op 
Halinda gesteld. Halinda is 
inmiddels 29 jaar oud en meer dan 
zes jaar bij ons. Ze houdt duidelijk 
van het comfort van haar droge en 

Links:Jordan, helemaal zichzelf, in  de  eerste sneeuw. Achter: Sandro  
schone stal. Op dagen dat het hard regent moet je er altijd rekening mee houden dat ze halverwege de 
oploop naar de paddock pardoes omdraait en snel terugdraaft, haar stal in. ‘’Hoezo naar buiten?! Laat 
mij maar lekker binnen blijven! Ik kijk liever met mijn hoofd door het open raam naar het slechte weer!’’ 
Maar weer of geen weer: alle paarden moeten een aantal uren in de benen. Naast de goede verzorging 
is dagelijks bewegen een absolute voorwaarde voor hun gezondheid. Eenmaal buiten krijgt Halinda toch 
vaak plezier in de vrijheid van beweging en zet ze haar mooie draf in. 29 Jaar oud of niet, als de geest 
vaardig wordt over Halinda, draaft ze met een prachtige, gedragen gang, met ‘’zweefmomenten’’ door de 
bak. En kijk je vol bewondering toe. Geweldig dat ze dat nog altijd kan! 
James Bond gaat het goed. Hij gaat nu met Sandro (en vaak is Jordan daar dus ook bij) in de paddock. 
James’ lieve aard, hij is de vriendelijkheid en zachtaardigheid zelve, past prima bij Sandro’s karakter. 
Ook zo’n door en door lief paard. Soms spelen James en Sandro even, maar het ‘stoere en ruige werk’ 
van No Limit en Fellow, daar hebben ze geen van tweeën behoefte aan. Ze doen het liever rustiger aan. 
Op stal, als de schuifdeuren open staan en het zonnetje naar binnen schijnt, doet Fellow met zijn hoofd 
over de verlaagde wand, graag een dutje. Genietend van de rust en de zon die volop in zijn stal schijnt. 
Zijn hoofd zakt dan centimeter voor centimeter net zolang tot zijn kin op de rand rust. Heerlijk 
ontspannen. Paarden zetten als ze staande slapen hun benen ‘’op slot’’. Ooit was onze Quido het paard 
dat altijd dat slot vergat en al doezelend op de grond zakte. Maar James overkomt dat nooit.  
Rianne gaat rustig haar eigen gang. Zoals ze in de wei regelmatig een eigen plekje had, zo zoekt ze dat 
ook in de paddock. Ze snuffelt wat met Halinda of met Jordan. En als ze de bak deelt met No Limit houdt 
ze hem keurig in het gareel. No Limit is erg op Rianne gesteld, maar hij weet dat ze, net als Jordan, zich 
door hem niet laat opjutten. Zo wild als hij speelt met Fellow, zo kalm gedraagt hij zich bij Rianne.  
Onze Sandro gaat het heel goed, helemaal thuis en ontspannen. Alsof hij al jaren bij ons is. En alle 
gewoontes met voeren en verwennen zijn hem helemaal 
vertrouwd geworden. Zijn stal ligt vlak naast de inloopkast 
waar in een grote mand ook de appels en wortels worden 
bewaard. ’s Avonds als ik na de laatste voerbeurt met kuil 
en Subli ‘’het toetje’’ uit die kast haal, steekt Sandro zijn 
hoofd zo ver hij kan over zijn staldeur, schraapt met zijn 
voorhoef over de grond, bromt zachtjes en geeft mij  
duwtjes tegen mijn rug en arm met maar één boodschap:  
“Geef hier die lekkere hapjes!!” Want hij krijgt altijd als 
eerste zijn toetje. Maar ook wanneer de buurkipjes 
rondscharrelen bij die kast – wetend dat daar de biscuitjes 
opgeborgen worden die ik ze voer – is Sandro direct 
paraat: hij wil ook een koekje! En die krijgt hij natuurlijk 
Een goed paardenleven, dat is het voor Sandro en alle 
andere pensionado’s.  

 Sandro in de sneeuw  

 
 

Schenkingen van dierenbeschermingsfondsen voor ons “Spaarplan weidegrond’’. 
De Stichting van der Voort van Zijp maakte eind september 2018 € 1.000,= over op onze rekening 
voor het spaarplan. Eind oktober kregen we van de Stichting Bouwstenen voor Dierenwelzijn bericht 
dat besloten was voor 2018 wederom € 5.000,= te reserveren voor dit plan. Bouwstenen voor 
Dierenwelzijn heeft nu voor 2017 en 2018 in totaal € 10.000,= in hun boeken staan als ‘’geoormerkt 
budget’’ voor onze stichting. De Stichting Leo de Boer mailde ons over haar besluit een bedrag van 



€ 5.000,= te reserveren voor het Spaarplan weidegrond. Zodra de koop plaats vindt maakt men het 
bedrag over. 
Aan alle drie deze stichtingen: heel veel dank voor hun geweldige steun voor ons plan. Met ons 
’Spaarplan weidegrond’ willen we in vijf jaar tijd een groot bedrag bij de dierenbeschermingsfondsen 
sparen om weide/terrein aan te kunnen kopen. In totaal zit er nu in, in twee jaar tijd, € 59.500,=! in ‘’de 
spaarpot’’. € 52.500,= blijft in kas bij de fondsen die ons steunen. € 7.000,= is in totaal in twee jaar tijd 
overgemaakt op onze rekening en daar gereserveerd voor dit doel. Gezien de (schrikbarend!) hoge 
prijzen die de laatste maanden voor weidegrond in onze regio zijn betaald, heeft onze stichting besloten 
het streefbedrag van de spaarpot te verhogen tot € 150.000,= 
 

Acties voor ons goede doel 
De afgelopen maanden, maar ook deze maand, in december, zijn er acties geweest voor onze stichting. 
21 Oktober kwamen de Young Leaders, een groep jonge ruiters van Stal Sibma op bezoek met ouders 
en coach om een bedrag van € 200,= te overhandigen dat ze met allerhande activiteiten hadden 
opgehaald voor onze oude manegepaarden. Het is heel goed dat ook jongeren zich inzetten voor het 
welverdiende pensioen van manegedieren. 

 
Young Leaders in de paddock. Foto links: James Bond. Midden: No Limit. Rechts: No Limit en Sandro 

 
Onze stichting is, zoals de Stichting DierenLot dat noemt, ’erkend beneficiant’ en op 10 november 
2018, op het landelijk congres van die stichting in Gorkum, kregen wij, net als alle andere erkende 
beneficianten ter gelegenheid van het 12 ½ jarig bestaan van DierenLot, een cheque van € 1.250,=! 
24 November bemensten medebestuurslid Ginger Breeveld en ik ons standje op een Paardenmiddag bij 
Dierendiscount Jumper in Leeuwarden. Er schreef zich een donateur in en de opbrengst was € 60,= 
voor onze stichting. 
Maandag, 17 december waren we uitgenodigd bij De Boer Stalinrichtingen in Leeuwarden om van 
15.00 uur tot 18.00 uur in een kerststal onze stichting te presenteren. Dat leverde € 102,50 op. 
En een heel aardige actie van CopyService Leeuwarden: we hadden nieuwe folders nodig. 
CopyService deed ons de helft van de kosten cadeau! 
Waterstad FM, de populaire Friese popzender, zond in de weken voor Sinterklaas weer kosteloos vier 
maal per dag de commercial van onze stichting ‘’En rij toch niet stilletjes ons stalletje voorbij..’’ uit. Veel 
dank voor deze sympathieke actie van Waterstad FM. 
Tot slot nog een actie die volgend jaar gaat plaatsvinden: De NL Doet Dag op zaterdag, 16 maart 2019. 
We vroegen bij het Oranje Fonds budget aan. Voor die dag krijgen we € 365,= voor alle schilder-, 
schoonmaak- en opknapwerk, de kosten van de lunch plus het planten van plantjes. Natuurlijk sturen we 
in het nieuwe jaar jullie de uitnodiging mee te doen aan die hele leuke vrijwilligersdag. Maar houd die 
datum alvast vrij in de agenda.  

 

Fiscale aftrekbaarheid van jullie donaties en schenkingen 

In deze laatste maand, ook van het fiscale jaar 2018, 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 (minimaal vijf jaar) 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. 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. 

 

Een dankwoord aan jullie allen 
Jullie, de donateurs, heel veel dank voor jullie steun en trouw. Zonder jullie bijdrage kan het niet, het 
welverdiende pensioen voor onze oude manegedieren. Iedere donateurcent gaat rechtstreeks naar de 

http://www.pensioenpaard.nl/


paarden en we hebben jullie allemaal hard nodig,  want die goede oude dag is echt alleen maar mogelijk 
dank zij jullie hulp. Wij hopen heel graag dat jullie ook in 2019 jullie steun blijven geven. 
En ook dit jaar heel veel dank aan onze vrijwilligers die al jarenlang meewerken aan de stichting, een 
aantal al vanaf het allereerste moment: hoefsmid en beleidsadviseur Gerard Nielsen, vormgeefster 
Nynke Tiekstra, Jan Roorda onze financieel adviseur. Esther Liano, onze ambassadrice. Wim Meijer, 
die, jaar in jaar uit, iedere dinsdag paraat is en altijd handige en goede oplossingen heeft voor alle 
mogelijke klussen. Wim van Rink, onze webmaster en de vormgever die ook iedere Nieuwsbrief mooi 
opmaakt. Copy Service Leeuwarden die kosteloos de brieven die per post gaan uitprint en ons dit jaar de 
helft van de nieuwe folders cadeau deed. En  heel hartelijk dank aan Karin Engelman, onze vaste 
paardenverzorgster die zich deze zomer nog eens extra inzette om te assisteren bij de nieuw in te 
werken verzorgers. Tot slot dank aan de dierenbeschermingsfondsen die ons ook dit jaar volop steunden 
in het plan om voor onze dieren in de toekomst meer weiland aan te kunnen kopen.  
 

Welkom tijdens de kerstdagen in onze stallen 
Eerste en Tweede Kerstdag (dinsdag 25 en woensdag 26 december) ben ik ’s middags in de stallen om 
de paarden te verzorgen. Ieder die op die dag – en natuurlijk altijd op zondagmiddagen – even bij onze 
opvang aan de Langestraat 82-A, 9045 PD in Beetgumermolen op bezoek wil: je bent van harte welkom. 
Met de kerst is er naast koffie, thee en iets lekkers ook warme chocolademelk. Onze stallen zijn weer 
helemaal in kerstsfeer. 
  

 
De stallen in kerstsfeer. Rianne ziet uit naar jullie komst.  

 
De eerstvolgende Nieuwsbrief is er eind maart 2019. Met het wel een wee van onze paarden, ons 
financieel verslag over 2018 en de foto’s van de NL Doet Dag. 
Allemaal fijne feestdagen toegewenst en een heel goed en gezond 2019! 
 
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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