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Beste donateurs, 
In deze nieuwsbrief natuurlijk aandacht voor onze oude manegedieren in de rubriek ’Onze paarden’,  de 
NL Doet Dag, Salinero wordt ons beschermpaard, de nieuwe folder van de stichting en de 
exploitatierekening en balans 2013 met een toelichting. 
 

Onze paarden 
Al onze pensionado’s gaat het heel goed. Gezond, vrolijk, goed doorvoed en vol levenslust. Hoe goed het ze 
gaat is alleen al te zien aan de dierenartskosten: in vier maanden tijd heb ik maar éénmaal dierenarts Douwe 

Dijkman hoeven te bellen…En dat is in jaren 
niet voorgekomen. 
 Irma, voorheen ons ‘zorgenpaard’,is hard 
op weg om ons paradepaard te worden. 
Eind november was haar grote stal klaar en 
sindsdien heeft ze niet meer vastgelegen in 
de box. Regelmatig gaat ze liggen in haar 
stal, maar het opstaan is geen enkel 
probleem. En van een paard met een 
prachtig paardenhoofd maar met een lelijk 
lichaam is ze gewoon een grote mooie 
merrie geworden. De verhoudingen van 
haar lijf kloppen en haar vacht oogt goed.  
Sinds we de verzorging in eigen 
beheer doen en hebben gevoerd, gevoerd 
en nog eens gevoerd, is ze echt goed 
doorvoed (zie de toelichting op het financiële 
verslag verderop in deze Nieuwsbrief). En  

Fellow (voor) en Irma. Foto Paul Logister                      mede dankzij het goede stro en haar 
             nieuwe grote stal heeft Irma de conditie en 
de omstandigheden gekregen die we willen. Irma’s grote liefde Fellow doet het ook uitstekend. Fellow heeft de 
tijd van zijn leven. Iedere dag stuift hij in galop de paddock in om Irma te begroeten. Lichaamsbeweging krijgt 
hij meer dan genoeg, want de volle anderhalf uur dat hij met Irma buiten staat is hij non-stop bezig haar het hof 
te maken. Vaak komt hij met het zweet op de borst weer binnen aan het eind van de dag. Een ruin met 
hengstenbloed! En nog zo’n brok dynamiek: Paddy. 30 Jaar oud wordt ze dit jaar. Een respectabele leeftijd 
voor een paard. Maar Paddy is zo oud als ze zich voelt en dat is duidelijk héél jong. Iedere dag als je de 
staldeur opendoet om haar in de paddock te laten moet je waarschuwend zeggen: ‘’Rustig Paddy. Rustig!” 
Vervolgens stuitert ze in één run naar de dubbele buitendeur en daarna in volle draf de paddock in….  

 
Fellow in de bocht. (Foto Bennie Wanrooij).  Mi: oog Paddy. Re: Paddy (voor) en Ginger (Foto’s: Paul Logister). 
 



Een tweede 30-jarige is Baltimore. Baltimore loopt een stuk rustiger naar buiten dan Paddy, maar eenmaal in 
de paddock gaat ook hij los: hij rolt moeiteloos alle kanten uit en hij komt dagelijks binnen met een vacht die 

onder het zand zit. Over Halinda is 
alleen maar goed nieuws te melden. 
Samen met Tarzan en Jane maakt ze er 
regelmatig een dolle boel van. Door de 
stalramen zien we dan de dames voorbij 
denderen, in volle galop achter elkaar 
aan. Soms gaat het er zo heftig aan toe 
dat je even gaat kijken of alles wel in 
orde is. Maar nee, er is geen ruzie, ze 
barsten gewoon van de levenslust en 
energie en hebben met zijn drieën dikke 
pret, heerlijk in het zonnetje, lekker los in 
de paddock. Met Tarzan’s en Jane’s 
gezondheid gaat het prima. Hun eetlust 
is uitstekend en bij Tarzan moeten we er 
zelfs op letten dat ze niet te dik gaat 
worden….Ginger doet het goed, maar zij 
was dus het paard waar we Douwe voor 
moesten bellen. Begin maart at ze ’s 
ochtends  haar Subli niet - dat is altijd 

Links Halinda, rechts Tarzan en Jane. Foto’s Paul Logister                           een slecht teken - noch haar kuil. Ze had 
een druppel aan haar neus, haar hoofd hing zielig over de staldeur heen en ze voelde warm aan. Ze bleek 39.8 
graden koorts te hebben (38.2 is voor een paard de bovengrens voor een normale lichaamstemperatuur). 
Douwe’s diagnose was: influenza. Daar zijn de paarden tegen ingeënt, maar  ’de griep’ kent meer varianten. 
Ginger kreeg een koortsremmende injectie en een dubbele antibiotica spuit. Binnen het uur knapte ze 
zienderogen op. De damp sloeg van haar lijf, ze begon haar Subli te eten en werd steeds levendiger. ’s Avonds 
kon ik met een gerust hart naar huis want alles leek goed te gaan. De volgende dag was Ginger weer helemaal 
de oude en gelukkig bleek geen van de andere paarden geïnfecteerd te zijn door de influenza. Voor Ginger 
hebben we een hele goede oplossing gevonden voor haar slechte gebit. Vijlen van haar kiezen, ook al 
gebeurde dat iedere drie maanden, hielp niet meer. Ze bleef proppen vormen van de kuil. We hebben twee 
pallets met in totaal1.000 kg gehakseld (= heel fijn gesneden) gedroogd gras voor haar gekocht. En dat 
ruwvoer, met een hoog eiwitpercentage (17%), kan ze goed eten. Ze produceert weer echte paardenvijgen in 
plaats van dunne poep en ze blijft mooi op gewicht. 

 
De NL Doet Dag op 22 maart 

 
 NL Doet vlag, Mi: Erika en Gabrielle. Re (v.l.n.r.):  Jan Voortman, Ineke de Groot en Gerard Nielsen 

 

Een hele leuke, gezellige en bovenal nuttige dag. Vrijwilligers Gabrielle, Erika, Tynke, Paul Logister, Marco 
Tuinenburg (Anna’s man), Jan Voortman en alle vier de bestuursleden plus Karin Engelman, onze verzorgster 
van de paarden, gingen er volop tegenaan. De muurtjes aan drie zijden van onze loods werden schoonge-
poetst en geschilderd door Erika, Gabrielle en Paul. Anna en Marco schuurden en schilderden een grote wand 
en dubbele schuifdeuren in onze opslag. Tynke en ik boenden wanden en plafond in de stallen en Jan en 
Gerard maakten de afbakeningen van de twee weitjes en de paddock ‘zomerklaar’ met palen en koord. En ze 
legden twee automatische drinkbakjes aan in de paddock. Gerard had een hele slimme oplossing bedacht: met 
een afkoppelbare tuinslang op de kraan binnen. Via een boorgat in de stalwand loopt de slang naar buiten 
waar hij is ingegraven in de paddock. Zo hebben we nooit een probleem met bevriezing (kwestie van het 
koppelstuk losmaken) en hebben de paarden buiten – behalve bij vorst-  altijd vers drinkwater tot hun 
beschikking! 
 
 



 

Salinero wordt ons beschermpaard 
Anky van Grunsven stelde enkele maanden na 
Bonfire’s overlijden voor om Salinero op te nemen in 
het Comité van Aanbeveling van onze stichting en 
hem te benoemen tot beschermpaard. Maar 
aandacht voor Bonfire op onze site wou ze graag 
houden. Anky en wij wilden precies hetzelfde, want 
onze stichting houdt Bonfire heel graag in ere. Het 
begrip  beschermpaard kan – net als geldt voor 
beschermengel – gebruikt worden voor een levend 
wezen, maar ook voor een overledene. Ons Comité 
van Aanbeveling bestaat nu dus uit Anky, Bonfire† 
en Salinero. Bonfire† en Salinero zijn beide de 
beschermpaarden! En de leuke traditie dat op 
Bonfire’s verjaardag, 21 maart, in Erp een fruitmand 
van onze stichting wordt bezorgd voor – nu - 
Salinero, zetten we graag voort. Voor Salinero’s 
benoeming gaan we de aandacht van de pers 
vragen. Uiteraard wordt dat persbericht in 

Salinero met fruitmand. Foto Anky’s Education Centre                samenwerking met Anky opgesteld. 
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Een nieuwe folder van onze stichting 
De SEPA bepalingen en de invoering van de IBAN bankrekeningnummers 
maakten een nieuwe versie van onze wervingsfolder noodzakelijk. Nynke Tiekstra 
van Coltsfootmedia, onze vormgeefster, die als vrijwilligster vanaf het prille begin 
van de stichting alle uitingen heeft ontworpen, kwam met een kleurig, fris en goed 
voorstel. CopyService Leeuwarden printte gratis de eerste 250 exemplaren – dus 
we kunnen direct met de nieuwe folder aan de slag! Nynke en CopyService: 
hartelijk dank voor de geweldige medewerking! 
 

Toelichting jaarcijfers 2013 
In 2013 is  heel veel werk verzet in en rond onze stallen. We ontvingen gelukkig 
veel schenkingen van dierenbeschermingsfondsen. Maar er bleven kosten voor 
onze eigen rekening. Helaas waren in 2013 de medische kosten erg hoog. In de 
eerste drie maanden van 2013, toen we zelf nog niet de verzorging van de 
paarden op ons hadden genomen, waren we al bijna € 1.700,=! aan dierenarts-
kosten kwijt. En, duidelijk de invloed van de recessie, er  haakten meer donateurs 
af dan we er bij kregen. Drie oorzaken die zorgden voor een fors verlies in de exploitatiekosten van € 8.499,55. 
Bij deze veel dank aan onze financieel adviseur, Jan Roorda, die de opstelling van de cijfers verzorgde. Hierbij 
een toelichting op de posten op de exploitatie: 
Uitgaven 
De medische kosten. In 2013, vóór Irma in haar nieuwe grote stal terecht kon, is onze dierenarts maar liefst zes 
maal er bij geroepen om haar weer overeind te helpen. De kosten van die bezoeken zijn hoog.  Naast het tarief 
van € 100,= voor het overeind krijgen van Irma, kwamen er  injecties bij. Verdere dierenartsbezoeken betroffen 
Gingers’s ziekte in april en Irma’s ontstoken been in september. Aan het begin van het jaar was er nog de zorg 
voor Berthus en tot Quido’s overlijden waren extra bezoeken nodig, o.a. omdat ook Quido twee maal vastlag. 
Eenmaal per jaar zijn er standaard de kosten van de injecties tegen rhino, tetanus en influenza. Standaard zijn 
ook de kosten voor behandeling van de gebitten (twee maal per jaar) plus wormkuren. In de pensionkosten zijn 
de drie maanden opgenomen waarin Markus nog voor de paarden zorgde. Met ingang van april deden we dat 
zelf. Onder pensionkosten vallen nu de inkoop van  koolzaadstro, zakken Subli Seniores Priores en balen kuil. 
Plus de maandelijkse vergoeding voor Bennie Wanrooy en Karin Engelman, onze verzorgers. We hadden pech 
met de kosten van een partij slecht hooi die eind april was ingekocht. De paarden kregen niet de goede 
voedingsstoffen binnen en vielen af.We zijn direct overgegaan op kuil en hebben de restpartij hooi afgevoerd. 
Enkele maanden voerden we onbeperkt de goede kuil. Dat kostte twee zware balen (400 kg per stuk) per 
week! Met resultaat. De paarden kwamen goed op gewicht en gingen minder eten. Nu is het verbruik één baal 
per week. Onze kosten per paard waren daardoor hoger dan begroot. Inmiddels zitten we op een tarief van ca.  
€ 180,= per paard per maand.. De post ’kosten verzorging paarden’ is gedaald en zal verder dalen. Tot april 
2013 kocht ik wekelijks zakken Subli om onze pensionado’s bij te voeren. Die kosten vielen onder ’verzorging 
paarden’. Sinds april krijgen ze in plaats van biks twee maal daags  Subli. Subli valt nu onder de post ‘pension-
kosten’. En de inkoop per 100 zakken is goedkoper.  Ook de post ‘kantoor-behoeften’ is aanzienlijk lager. Van 
het Vulpunt aan de Schrans in Leeuwarden krijgen we grote kortingen op de tonercassettes voor de laser-
printer! De € 17.049,= ‘onderhoud stallen’’ is besteed aan: verwijdering van het beton voor de loods en 
bestrating van de parkeerplaats die daar kwam (€ 1.478,62 en € 1.066,51) . De septic tank en de installatie van 
de wc (€ 623,34 en € 421,44) en voor beide klussen de vrijwilligersvergoedingen. Twee ruiven (€ 1.100,=). De 



aanleg van de  paddock (€ 9.256,50), de bouw van de schuifdeuren aan de straatzijde van de loods en de 
kantine (materiaalkosten € 738,= en de vrijwilligers-vergoeding voor de twee werkkrachten die ons bestuurslid 
Gerard Nielsen assisteerden ). De omheining van de wei en de schrikdraad-installatie € 155,= en € 266,20), 
plus de bouw van Irma’s grote nieuwe stal  (€ 950,50). En er waren de kleinere kosten zoals o.a.de kozijnen 
van het toilet en de kantine en een extra brandblusser. De elektra nota was fors hoger: door de lange 
vorstperiode draaide de rondpompinstallatie non-stop van eind december 2012 tot begin april 2013. 
Inkomsten 
In 2013 waren er beduidend minder giften.Hierin speelt de economische situatie een rol. (En in 2012 ontvingen 
we de grote, eenmalige, gift van € 15.000,= van de Stichting Vakantie Verblijven Friesland). De giften voor land 
en stal betroffen schenkingen van de Stichting DierenLot en de Stichting Moyra Stava Morena (elk  € 4.785,=) 
voor de aanleg van de gedraineerde paddock. € 2.500,- van de Stichting Bouwstenen voor Dierenbescherm- 
ing voor het weghalen van het beton voor de loods en de kosten van de klinkers voor de bestrating. € 950,50 
van de M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting voor de bouw van Irma’s stal. € 2.500,= van de Stichting Natuur, 
Mens en Dier voor  twee ruiven, drinkbakjes (en € 1.000,= voor de aflossing van onze renteloze lening van de 
landelijke Dierenbescherming). De opbrengst van acties betrof m.n. de actie ‘Goud voor Oud’. 
Balans: Op land wordt niet afgeschreven. Bij de stal is de afschrijving 2013 opgevoerd. Daarnaast zijn er de (in 
10 jaar) af te schrijven waarden van inrichtingskosten en damwand/ramen. De investering in de gedraineerde 
paddock is direct afgeschreven. De ‘te vorderen bedragen’ zijn posten die in januari 2014 zijn ontvangen, maar 
in 2013 thuishoren, zoals de donatieverdubbelaar van de Stichting DierenLot voor de actie ‘Goud voor Oud’, de 
schenking voor de bouw van Irma’s stal en de incasso van donateurgelden in december 2013. Hetzelfde geldt 
voor de ‘te betalen kosten’ bij de Passiva: dit betreft de vergoeding voor december voor het werk van Bennie 
en Karin, bankkosten 4

e
 kwartaal 2013 en geleverde kuil in december 2013.  Ons vermogen is gedaald met 

een verlies van € 8.499,55. Eind 2013 werd € 1.000,= afgelost van de lening van de Dierenbescherming, de 
overboeking kwam op 2 januari 2014 terecht. Van die lening resteert nog € 11.000,=, maar op 31-12-2013 
stond het bedrag nog op onze bankrekening. Op de bestemmingsreserves is in mindering gebracht de vrijval 
2013 van alle schenkingen voor aankoop loods en weiland in 2010. 

 
De volgende Nieuwsbrief 
Eind juni 2014 ontvangen jullie de volgende Nieuwsbrief. Met natuurlijk ‘onze paarden’, acties en nieuws over 
onze verdere plannen dit jaar. Voor een bezoek aan onze pensionado’s – de mooiste tijd van het jaar komt 
eraan! – zijn jullie iedere zondagmiddag vanaf 16.00 uur van harte welkom.  Graag de auto parkeren in de 
berm aan de overkant. (Onze (boze) buurman heeft een wegsleepregeling..).  
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  

http://www.pensioenpaard.nl/
mailto:info@pensioenpaard.nl

