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Beste donateurs, 
In deze nieuwsbrief staan we nog even stil bij het overlijden van Irma. Natuurlijk alles over 
ons nieuwe pensioenpaard: Bergerac. De NL Doet Dag op 11 maart 2017, publiciteit, een 
gulle gift en – heel belangrijk – de exploitatie rekening en balans 2016 met een toelichting. 
En tot slot: de fruitmand voor ons beschermpaard: Salinero. 
 

Onze paarden 
Met Irma ging het de laatste jaren goed. En we hadden verwacht 
dat ze nog een hele goede levenstijd voor zich had. Hoe 
onverwacht het leven anders bepaalt bleek in het weekend dat ze 
overleed. Binnen anderhalve dag moest het besluit tot euthanasie 
worden genomen. Dat ze er niet meer is, is van alle paarden vooral 
voor Fellow een gemis. De eerste dagen keek hij regelmatig over 
de hoge rand van zijn box in haar stal. Hij had haar dood 
meegemaakt, maar toch moest hij duidelijk er aan wennen dat ze 
er niet meer was. Al die jaren dat Fellow met pensioen is - en dat is 
sinds oktober 2011 - was Irma zijn vaste vriendin. Iedere winter 
ging hij elke dag met haar in de paddock. Dan hoorden wij binnen 
haar gebrom en ‘geloei’ en Fellow’s opgewekte gesnuif wanneer hij 
vrolijk om haar heen ‘danste’. Gelukkig zijn er meer pensioen-
paarden en Fellow gaat nu dagelijks met Jordan de paddock in. 
Jordan en hij zijn goede kameraden en regelmatig zie je de twee 
ruinen elkaar een beetje plagen door met de mond het halster van 

Irma                                                           de ander te pakken en er speels aan te trekken.  
Bijna drie weken voor Irma overleed, op 25 januari, werd tot onze 
vreugde ruin Bergerac, 22 jaar oud, opgenomen in de stichting. 
Bergerac had 14 jaar lang hard gewerkt in Manege Molenruiters in 
Vrouwbuurstermolen. Het is de manege waar ik inmiddels meer dan 
negen jaar iedere week paardrijd. En in die negen jaar was bijna 
continu Bergerac mijn vaste maatje. Hij is net een centimeter groter 
dan het grootste formaat pony, 1.57 meter hoog, maar in werklust en -
kracht kon hij zich meten met veel grotere paarden. Halverwege de les 
wilde hij nog wel eens het initiatief overnemen en ging hij er in een 
snelle galop vandoor, maar als je hem kende lukte het om hem weer in 
toom te krijgen. De laatste maanden was Bergerac regelmatig kreupel 
en dat is een teken dat het manegewerk teveel begint te worden. 
Bergerac voelt zich helemaal thuis bij ons. Hij stapte bij zijn komst 
zonder aarzelen de stal in het middelste staldeel binnen. Hij staat 
tegenover Ginger en naast James Bond. Door het openstaande 
bovenste deel van de dubbele staldeur konden alle paarden die de 
paddock ingingen direct kennis met hem maken. Maar Bergerac keek 
ook graag door zijn stalraam naar buiten wat daar allemaal gebeurde. 
Dagelijks gaat hij nu met Ginger de paddock in. Ginger is een lieverd 
waar iedere ruin dol op is. Bergerac bleek op die regel geen 
uitzondering. Jordan, onze goede kuddeleider, blijft altijd de hele 
middag buiten. Beide paarden accepteerden hem bijna direct. James 
Bond is regelmatig het vierde paard in het gezelschap. Zoals we al 
verwachtten is Bergerac geen dag kreupel meer geweest. Hij draaft en     Bergerac 

galoppeert weer volop en zonder moeite. En hij geniet! Van zijn stal, 
en het lekkere eten – de Subli likt hij tot op de laatste korrel op – de appels en wortels als toetje en van de 
ontspanning in gezelschap van de andere paarden.  
 
De overgang van winter naar voorjaar betekent nog wel eens dat vooral oudere paarden kwetsbaarder zijn. 
In de afgelopen periode moesten we een aantal malen Douwe Dijkman, de dierenarts bellen. De eerste 
kandidaat was Halinda. Ze wordt 28 dit jaar, alleen dat zou je niet zeggen als ze de geest heeft! Begin 
februari, het was vorstig weer  en ze was een tikje ‘fris’ zoals het heet, stoof ze in volle galop samen met 



Tarzan (sinds januari 31 jaar oud!) door de paddock. Ik hoorde af 
en toe een dreun tegen de buitenwand als een van twee de bocht 
iets te kort nam, maar ze hadden volop pret. Energie en levenslust 
zijn niet te stuiten en dat moet je ook niet willen. Maar toen ik beide 
paarden weer binnenhaalde liep Halinda kreupel. Ze had  pijn aan 
haar linker voorbeen. Daar durfde ze niet meer op te steunen. 
Douwe bevoelde het hele been en constateerde een peesblessure. 
Waarschijnlijk is die ontstaan door het woeste spel met Tarzan. 
Halinda kreeg absolute stalrust voorgeschreven. En een portie 
pijnstillers. Met dagelijkse koeling van de blessure door een z.g. 
koude kussen (een plastic omhulsel met een gel die je laat 
bevriezen in het vriesvak van de koelkast). Koelen bevordert de 
bloedsomloop en pezen zijn slecht doorbloed. Daarom duurt het 
genezingsproces zo lang. De eerste dagen wou Halinda zelf niet 
eens haar stal uit en mestten we terwijl ze in de stal bleef rondom 
haar uit. Daarna werd ze dagelijks bij het uitmesten, voorzichtig  

Halinda stappend op de parkeerplaats     lopend over onze vlakke stalpaden, naar een andere stal gebracht. 
met Karin Engelman                                 Halinda gedroeg en gedraagt zich als een voorbeeldig patiënte. 
Iedere dag laat ze heel rustig het koude kussen ombinden, ze probeert niet te ontsnappen of zich los te 
rukken als ze naar de andere stal wordt gebracht. Inmiddels mag ze dagelijks een minuut of 10 een rondje 
met ons lopen over de parkeerplaats. Ze is gelukkig niet meer kreupel, maar ze mag alleen op vlak terrein 
lopen. Waarschijnlijk kan ze pas weer naar buiten als alle 
paarden de wei in gaan en krijgt zij de eerste weken een apart 
stukje van de weide. 
De volgende patiënte was Ginger. Ginger had 24 uur lang geen 
mest geproduceerd en dat is veel te lang…Douwe Dijkman 
onderzocht haar darm en haalde er behoorlijk harde paarden-
vijgen uit. Via een neussonde kreeg Ginger twee liter vloeibare 
paraffine toegediend en gelukkig! binnen 10 uur kwam er mest. 
Ginger houden we even op een dieet van alleen maar Subli en 
kuil om op te kauwen. Het gehakselde gedroogde gras is voor 
haar prima met haar slechte gebit maar het kan leiden tot 
verstopping. En Ginger mag nu, als enige, iedere dag een uurtje 
de wei in. Vers gras werkt laxerend.  
Met alle andere paarden ging het deze periode gelukkig prima. 
 
                Links James Bond. Rechts Ginger  
 

De NL Doet Dag op 11 maart 2017 

 
Tarzan (links) en Fellow (rechts) kijken tevreden toe. Alle ramen schoon, de plantjes in de bakken en alle 
muren weer stralend wit! Op het terras in het zonnetje: de vrijwilligers aan de lunch. 
We boften met het weer, droog en zonnig. En met de leuke club vrijwilligers. Alle muren rondom de loods 
aan de buitenkant werden geboend en stralend wit geschilderd. De stalramen en die van de kantine zijn 
blinkend schoon gepoetst. Parkeerterrein en terras ‘ontgroend’ met groene aanslagreiniger. En alle 
plantenbakken werden fleurig gevuld met bloeiende planten. Ieder jaar is deze dag een echt feestje: voor de 
paarden, voor stallen en terrein en voor ons. Veel dank voor de 100% inzet van alle vrijwilligers! 



Publiciteit 
De komst van Bergerac haalde de pers. In de Leeuwarder Courant stond een artikeltje en in Rondom 
een regionaal blad voor Leeuwarden e.o. een uitvoerig verhaal met meerdere foto’s. Op onze site 
www.pensioenpaard.nl vinden jullie deze berichten bij de rubriek ‘’Nieuws/brieven’. 
 

Een gulle gift 
Tot onze verrassing ontvingen we een gift van € 500,= van Flow Traders in Amsterdam. Hoe deze 
organisatie die in aandelen handelt ons ontdekt heeft weten we niet. Maar iedere extra bijdrage is heel 
welkom. Het bedrag zal besteed worden aan dierenartskosten. Bij deze onze dank aan Flow Traders. 
 

Toelichting jaarcijfers 2016 

 
We sloten 2016 af met een positief resultaat. Gelukkig! Hierbij een toelichting op de posten in de 
exploitatierekening, met name die bedragen die afwijken van vorig jaar: 
 
Kosten 
Medische kosten. Voor het derde jaar op rij zijn de medische kosten gedaald. En betaalt de investering in 
goede stallen, goed strooisel en prima voeding zich terug in de gezondheid en het welzijn van onze paarden. 
We hopen ook komende jaren rond de € 2.200,= per jaar uit te komen. Er blijven altijd kwalen en kwaaltjes, 
zoals de hardnekkig mok die Tarzan had, die extra geld kosten naast de vaste jaarlijkse kosten van 
behandeling van gebitten, de entingen en de wormkuren. 
Ook de pensionkosten daalden. En een flink stuk ook! Bijna € 1.750,=. Dat is te danken aan de 
overschakeling van gehakseld koolzaadstro naar het gesneden koolzaadstro. In kwaliteit nergens een 
teruggang, integendeel, maar wel aanzienlijk goedkoper. In 2015 is een grote partij van meer dan 16.000 kg 
ingekocht waarmee we ook in 2016 lang toekonden. Voor 2017 zullen we wat duurder uit zijn, want in maart 
moet opnieuw zo’n grote voorraad worden ingekocht en drukken de kosten op heel 2017. Onder de 
pensionkosten vallen de kosten van het gesneden koolzaadstro, kuil, het speciale oude paardenvoer, de 
Subli Seniores, het gehakselde gedroogde gras voor Ginger en de beloning van onze vaste verzorgers, 
Bennie Wanrooij en Karin Engelman. 
De promotiekosten zijn licht gestegen. Dit betreft een advertentie voor onze stichting in Fikkert’s Jaarboek, 
een naslagwerk voor notarissen. Die advertentie is bedoeld om onze stichting onder de aandacht te brengen 
bij mensen die in hun testament een goed doel willen opnemen. 
De kosten Onderhoud Stal ad € 12.675,12 betroffen: de aanschaf van een eigen kiepkar ad € 2.900,= voor 
afvoer van de paardenmest, € 3.461,= voor de vervanging van de ondeugdelijke rails van de grote 
schuifdeuren van de twee staldelen en kunststof omheining van de paddock. € 750,=  is aanvullend besteed 
aan de z.g. schuifpoorten voor die omheining. € 3.150,= is uitgegeven aan de renovatie van de betonnen 
oprit naar onze locatie. En € 500,= voor de materiaalkosten (reparatie betonmortel en grind) voor de 
vernieuwing van het betonnen pad naast de loods. Daarnaast waren er de kosten van aanschaf van stal 

http://www.pensioenpaard.nl/


materiaal (kruiwagen en huishoudtrap), plus reparaties en kleine vernieuwingen in de stallen (bijvoorbeeld 
grote hoeksteunen voor versteviging van de stalwanden) en loods die door vrijwilliger Wim Meijer worden 
uitgevoerd. En er waren extra kosten zoals de reparatie van de geleende kiepkar ad € 516,11. Plus 
meerkosten van de reparatie van de schuifdeuren € 341,=. 
Niet in de exploitatie opgenomen - omdat de rekening rechtstreeks is voldaan aan de leverancier door de 
Stichting Nijdier die het geld schonk - zijn de kosten van de zonnepanelen die in juni 2016 op het dak van de 
loods zijn geplaatst ad € 5.240,=. In de exploitatie 2016 is nog niet het effect te zien van de kostenbesparing 
door zonnepanelen op elektra. Die komen we tegen in de exploitatierekening 2017, volgend jaar dus, want 
de jaarafrekening voor onze stichting volgt in juni dit jaar. 
 
Baten 
De ‘gewone’ giften, dus van particulieren en van de schenkingsakten van onze bestuursleden waren  zo’n 
€ 1.800,= minder dan in 2015. Ieder jaar wisselt deze post, afhankelijk van wie een extra bijdrage wil 
overmaken. 
De ‘giften land en stal’ zijn de schenkingen van de dierenbeschermingsfondsen, waarvan de verantwoording 
voor de uitgaven hierboven staat bij kosten Onderhoud Stal. Ook hier is dus niet opgenomen de schenking 
voor de installatie van de zonnepanelen. Bijdrage aflossing lening. Met de schenking van de € 8.000,= is 
gelukkig het restant van de lening van de landelijke Dierenbescherming afgelost voor de aankoop van stallen 
en land, een lening die in totaal in 2010 € 30.000,= bedroeg. Deze schenking beïnvloedt de exploitatie in 
zeer positieve zin. Op de balans 2016 is te zien dat de lening na de aflossing op € 0,0 staat! De post 
Donateurs betreft alle bijdragen van de donateurs en tot onze grote vreugde dekt de opbrengst van 
€ 18.550,= de pensionkosten ad € 18.414,99. Voor het eerst in jaren is bereikt wat we zo graag willen! Het 
aantal donateurs in 2016 was, gerekend in € 2,50 per maand: 618.Rente op de spaarrekening van onze 
pensionado’s is er helaas door de lage rentestanden niet meer… De opbrengst van acties ad € 1.890,= 
betrof het geweldige optreden van Esther Liano, onze ambassadrice. Vooral uit acties hopen we ieder jaar 
het grootste deel van de dierenartskosten te bekostigen en in 2016 is dat bijna helemaal met die actie gelukt.  
 
Balans 
Op de bankrekening stond 31-12-2016 € 12.921,21, meer dus dan vorig jaar en zonder dat er, zoals toen, 
een bedrag van € 1.600,= nog besteed moest worden (aan de koop van de kiepkar). 
Op land wordt niet afgeschreven, dat houdt dus een constante waarde. Op de post Stal vindt jaarlijks de 
afschrijving plaats (in 20 jaar af te schrijven) en hetzelfde geldt voor de posten Inrichtingskosten stal en 
Damwand/Ramen (afschrijving in 10 jaar). Het te vorderen bedrag ad € 305,= betreft de opstal/inboedel en 
voorraad verzekering plus de verzekering van de kiepkar. Univé int de premie voor 2016 in december 2015. 
Ons vermogen is dank zij het gunstige resultaat gestegen tot € 18.240,07. En –hoera!- de lening staat op 0! 
De te betalen kosten ad € 958,00 zijn de beloning van onze paardenverzorgers Bennie Wanrooij en Karin 
Engelman voor de maand december 2016 en de bankkosten 4

e
 kwartaal 2016. Beide posten zijn niet in 

december maar begin januari 2017 betaald. Op de bestemmingsreserves is in mindering gebracht de vrijval 
2016 van alle schenkingen voor aankoop loods en weiland in 2010. Ter verduidelijking: de 
bestemmingsreserves betreffen het totale bedrag waarvoor loods en weiland in 2010 zijn gekocht. Dat 
bedrag is dus al in 2010 uitgegeven, maar jaarlijks wordt een percentage van dat bedrag afgeschreven op 
de balans. De ‘vrijval’ is dus die afschrijving. 

 
Fruitmand voor beschermpaard Salinero. 
Op 21 maart, de geboortedag van Bonfire, kreeg Olympisch Kampioen 
Salinero, ons beschermpaard, van onze stichting de fruitmand met 
wortels, appels en bananen plus natuurlijk een brief. Salinero trakteerde 
ook zijn vaste maatjes, de pony's Jolly Jumper en Mini Mouse op al dat 
lekkers. 
 
Links: Jolly Jumper, midden: Salinero, rechts: Mini Mouse. 

 

De volgende Nieuwsbrief 
De volgende Nieuwsbrief ontvangen jullie eind juni 2017. Met natuurlijk -  en dan is er meer ruimte in de 
Nieuwsbrief - alles over onze paarden. Maar ook nieuws van het bestuur, informatie over ons ‘spaarplan 
aankoop weidegrond’ en de datum van de donateurdag. Wie op bezoek wil komen: jullie zijn iedere 
zondagmiddag rond 16.00 uur welkom, maar denk er s.v.p. aan te parkeren in de berm. 
 
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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