
 
Comité van Aanbeveling: Anky van Grunsven, Bonfire† en Salinero. Nederlands beroemdste 
pensioenpaarden zijn onze beschermpaarden! 
Vrijwilligerswerk, maatschappelijke stages en zelf een stichting op willen richten. 
 
Beste lezer, 
 
Wat onze oude manegedieren van de stichting allereerst en bovenal nodig hebben zijn donateurs. 
Donateurs betalen met zijn allen de kosten van het pensioen van onze oude manegedieren door  
€ 2,50 per maand te doneren. En iedere cent van die bijdrage gaat gegarandeerd rechtstreeks naar 
de dieren. 
 
Vrijwilligerswerk: 
Wie eenmalig vrijwilligerswerk wil doen bij de stichting wijzen we graag op de jaarlijks in maart te 
houden NL Doet Dag. Op die dag wordt van 11.00 tot 16.00 uur heel veel werk verzet in en rond onze 
stallen. Schoonmaken, schilderen, klusjes, plantjes planten etc. Het is altijd een heel leuke en heel 
nuttige dag. Wil je mee doen? Mail dan naar info@pensioenpaard.nl of meld je aan via de site van het 
Oranje Fonds. 
Voor wie serieus overweegt zich vaker als vrijwilliger voor de stichting te in willen zetten graag 
aandacht voor het volgende. De ervaring heeft ons geleerd dat vrijwilligers die jarenlang wekelijks of 
maandelijks meehelpen allemaal donateur zijn. Ze hebben bewust gekozen voor het oude 
manegedier en willen meer doen. Ze willen met praktisch werk bijdragen aan het goede doel. Werk 
door vrijwilligers heeft pas zin als de stichting voor langere tijd op hun inzet kan rekenen. De praktijk 
heeft uitgewezen dat diegenen die geen donateur zijn of worden uiteindelijk niet echt gemotiveerd 
blijken te zijn. Daarbij speelt: we zijn een kleine stichting. Er is geen geld voor een reiskosten- of 
vrijwilligersvergoeding. Kortom: wie mee wil helpen moet goed gemotiveerd zijn, bereid zijn tenminste 
eenmaal per 14 dagen een middag de handen flink uit de mouwen te steken en donateur zijn of 
worden. Pas als we weten dat we écht op iemand kunnen rekenen heeft vrijwilligerswerk werkelijk nut 
voor onze oude manegedieren. 
 
Maatschappelijke stages: 
Tot januari 2018 was er werk voor maatschappelijk stagiaires. Plafond en balken van onze 
opslagruimte zijn door groepen stagiaires in anderhalf jaar tijd voor een groot deel schoongemaakt en 
geschilderd. De laatste werkzaamheden aan de opslagruimte gaan we zelf doen. Het is werk op de 
ladder en op de rolsteiger dat te gevaarlijk is voor deze leeftijdsgroep. Dat betekent dat er in ieder 
geval in 2018 geen klussen meer zijn voor maatschappelijke stagiaires. Als er daarin verandering 
mocht komen, wordt er hier over bericht. 
 
Zelf een stichting oprichten 
Diverse keren hebben we bezoek gekregen van mensen die zelf een stichting op willen richten. De 
stichtingen die ze in gedachten hadden zouden er zijn voor o.a.: dans- en tekenles, begeleid 
tuinierswerk, ‘’iets spiritueels’’, kippen opvangen die afgevoerd zouden worden naar de slacht, oude 
honden en katten. Doelgroepen en opzet van die stichtingen hadden geen enkele overeenkomst met 
de onze. Steevast was er niet nagedacht over de financiering. Een allereerste vereiste om welke 
stichting dan ook van de grond te tillen. Deze mensen ontvangen kostte tijd en energie. En omdat wij 
onze tijd en energie maar eenmaal kunnen besteden doen we het volgende verzoek: wie zelf wat voor 
stichting voor welk doel dan ook wil oprichten neem hiervoor geen contact met ons op. Tenzij het een 
nieuwe stichting voor de opvang van oude manegedieren in een andere regio zou betreffen. 
Onze tijd en energie zijn voor 100% nodig voor onze pensioendieren. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Stichting Opvang Oude Manegepaarden en –Pony’s in Friesland, 
Ineke de Groot, voorzitter/oprichtster. 
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