
 

                Nieuwsbrief nr. 55 – maart 2018 

 
Beste donateurs, 
In deze Nieuwsbrief staan we nog even stil bij het overlijden van Ginger en natuurlijk is er 
aandacht voor het wel en wee van al onze pensionado’s, de NL Doet-Dag op 10 maart j.l., 
de jaarlijkse fruitmand voor Salinero ons beschermpaard, publiciteit voor onze stichting. 
En, heel belangrijk, de jaarcijfers 2017 met een toelichting. 
 
Onze paarden 

Jarenlang was dat zomers het vertrouwde beeld: ’s 
avonds, als de ramen van de stallen wijd open stonden, 
keek Ginger urenlang naar de wei achter haar stal. Ginger 
was goud-van-oud en het laatste paard van de Big Five 
van de voormalige Leeuwarder Manege. 32 Jaar is ze 
geworden. Het oudst van allemaal. 
Jordan en James Bond, die dol op Ginger waren, 
hebben na haar dood duidelijk meer aandacht voor 
Halinda. Ze staan regelmatig met zijn drieën in de 
buitenbak, want Jordan kiest er heel vaak voor de hele 
middag buiten te blijven. James en Jordan poetsen 
beurtelings volop met Halinda. Als James Bond 
binnenkomt heeft hij vaak een witte snor van alle haar dat 
hij uit haar vacht poetst. Halinda verhaart volop, de 
vlokken vliegen regelmatig rond in de paddock en James 
die zijn poetswerk heel serieus neemt zit er dus mee 

Ginger.       onder. 
Met de gezondheid van alle pensionado’s ging en gaat het goed. Le Duc’s mok bleek alleen hardnekkiger 
dan we dachten. Er bleven korstjes op zijn been zitten. Na een 14 daagse behandeling met 
Hydrocortiderm, een hormoonzalf, en een injectie met Dermac, een middel dat maakt dat hij minder 
gevoelig is voor dit soort aandoeningen, is eindelijk de mok over.Le Duc houdt van aandacht. Zijn stal kun 
je niet langslopen zonder even over zijn neus te aaien. En ’s avonds wanneer ik na de laatste voerbeurt 
de gangpaden grondig aanveeg steekt hij steevast, als ik op mijn hurken met veger en blik de  strootjes 
verzamel, zijn grote hoofd diep over de verlaagde 
zijwand heen. Hij poetst mijn haar en geeft een ferme 
lik over mijn wang. ‘’Ik ook van jou!’’ roep ik dan en 
kriebel hem over zijn neus en kin. Fellow laat je ook 
niet ongezien zijn stal passeren. Zodra ik voor zijn 
staldeur sta buigt hij zijn hals naar me toe. Niets is 
heerlijkers dan met je nagels flink door zijn vacht te 
‘’raggen’’. Als een kant van zijn hals ‘’behandeld’’ is, 
draait hij de andere kant toe. En natuurlijk moet, als ik 
pauzeer voor koffie op het middenpad voor zijn stal, 
ook even onder zijn kin gekriebeld worden. Met zijn 
ogen half dicht geniet Fellow. Dat hoort allemaal bij 
een goed pensioen 
31 Jaar is Fellow inmiddels en dat geef je hem niet. 
Hij blijft wie hij is: een hele mooie grote ruin. 

 Fellow in de paddock naast het hoofd van James Bond. 
Rianne en No-Limit zijn inmiddels goede maatjes geworden met Jordan. Omdat Jordan graag lang buiten 
blijft, weer of geen weer, is een aantal weken geleden geprobeerd of ook Rianne – want die pakte bij haar 
komst in september 2017 pittig uit naar Jordan –  samen met No Limit bij hem in de paddock kon. Jordan 
is haar overbuurman op stal, ze ziet hem continu. Rianne kent hem al maanden en nu was er geen enkel 
probleem meer. No-Limit lijkt probleemloos in de omgang met andere paarden. Wel was het grappig om te 
zien hoe hij de loslopende kipjes van onze buren (waar we zomers de wei van mogen gebruiken) uit de 
paddock dreef. De drie kipjes en het haantje zijn dagelijks in onze stallen, maar het zand in de paddock is 
natuurlijk ook heel verleidelijk om even een stofbad in te nemen. Ze scharrelden al een poosje rond de 
benen van No Limit die net lekker op die plaats wilde gaan rollen in het zand, maar daar door de kipjes 
geen ruimte voor kreeg. No Limit zag het een poosje aan maar was het toen zat. Hij gaf rechtop staande 



op zijn voorbenen even een fikse bok in de lucht. Kakelend stoven de kipjes weg, No Limit bekeek  
tevreden hun aftocht en kon eindelijk rollen 
 

De NL Doet-Dag op 10 maart 

 
Links boven: Ginger Breeveld in actie. Re-boven: Vrijwilliger Ali met de buurkipjes. Onder: Het resultaat! 

Het was en bleef droog, gelukkig! En deze zaterdag viel net in een week dat er geen vorst was, want bij 
vorst kun je het schoonmaken en schilderen vergeten... In de nacht van 28 februari op 1 maart, waarin het 
10 graden vroor maar er bovendien een keiharde en bitterkoude wind stond uit het noord-oosten 
(Noordpool!) bevroor onze waterleiding. Op 18 plaatsen was de leiding gescheurd…De rondpomp-
installatie stond op de laagste stand (10 graden boven nul). 10 Graden heeft het vaker gevroren zonder 
dat dat problemen opleverde, maar de extreem koude wind heeft de temperatuur die nacht ver onder de 
10 graden vorst gebracht.  De waterleiding was gelukkig op tijd voor de NL Doet Dag gerepareerd. Dit jaar 
waren we met 11 vrijwilligers, waaronder vier asielzoekers uit Eritrea en Syrie van het AZC in Sint Anna 
Parochie. Er is door alle deelnemers weer heel hard en met veel plezier gewerkt. De achterzijde van de 
loods, aan de paddock-kant was door de extreem natte najaars- en winterperiode tot twee meter hoog 
bespat met modder. Zo vuil was die wand nog nooit geweest in alle jaren…. Met vijf mannen, onder 
leiding van bestuurslid Ginger Breeveld, werd de wand grondig schoongespoeld en gepoetst, het muurtje 
vrijgemaakt van modder en overgeschilderd. Donateurs Ria Werkman en Cornelia Hollander stortten zich 
op het schoonmaken van terras en muurtjes aan de voorzijde van de loods. Bestuurslid Anna Tuinenburg 
zorgde voor de inwendige mens en werkte non-stop in onze kleine kantine aan de catering. Bij de koffie 
was er heerlijke plaatkoek met appel. Door donateur Nynke de Vries gebakken en bezorgd.  
Het resultaat aan het eind van de dag was verbluffend. Alle muurtjes en het terras die groen zagen door 
de algen en alle vuile wanden die onder de modder zaten waren weer schoon en fris geschilderd. Alle 
ramen blonken en de bloemetjes, geplant in de bakken en manden, zorgden volop voor het 
voorjaarsgevoel! Ieder die meedeed: heel veel dank! 
  

21 Maart: Bonfire’s geboortedag. Onze jaarlijkse fruitmand voor Salinero 
Al jaren houden we graag de leuke en lekkere traditie in stand dat op Bonfire’s geboortedag, 21 maart, 
Salinero die - samen met de overleden Bonfire – ons beschermpaard is, een fruitmand met brief van onze 
stichting krijgt. Op Facebook heeft Anky van Grunsven 21 maart het filmpje geplaatst over dit ‘diner voor 
twee’. Salinero at samen met pony Jolly Jumper met smaak van de appels, wortels en bananen. Jolly 



 
Salinero met Jolly Jumper aan het ’diner voor twee’ 
Jumper was het vaste vriendje van Bonfire en is nu de kameraad van Salinero in de wei. 

Publiciteit 
In mei 2018 komt er een artikel met foto’s over onze stichting en de paarden in de Agrarische Krant. Dat is 
een nieuw medium dat verschijnt in de Zuidwest hoek van Friesland (oplage 60.000 exemplaren). We 
horen nog of het artikel ook geplaatst wordt in de uitgave voor Noord-Holland. Vijf van onze pensionado’s 
komen uit Waarland, dus ook voor die regio kan het artikel interessant zijn. 
  

Toelichting jaarcijfers 2017 

 
Exploitatievergelijking: kosten 
We sloten 2017 af met – helaas – een verlies van € 2.876,64. Voor dat verlies zijn er twee duidelijke 
oorzaken aan te wijzen. Allereerst de extreem hoge post medische kosten. We verloren vorig jaar tot ons 
verdriet drie pensioenpaarden. En de ziektekosten van twee paarden waren hoog. Die van Bergerac die 
maar viereneenhalve maand bij ons was en de kosten voor Ginger’s behandeling. Plus er moest drie maal 
geëuthanaseerd worden. Ieder jaar zijn er overigens standaard de kosten voor gebitsbehandeling (onder 
verdoving) van de paarden, inentingen en eenmaal per jaar een wormkuur. We werken met mestproeven, 
die wijzen altijd uit dat de wormbesmetting onder het minimumniveau zit. Maar zekerheidshalve krijgen de 
paarden wel ieder jaar een wormkuur tegen de rode bloedworm. Die is moeilijker op te sporen via de 
microscoop. De medische kosten waren € 3.765,30. Een vermeerdering van € 1.500,= t.o.v. 2016. Wij 
hopen van harte dat 2018  – qua gezondheid van de paarden en qua medische kosten – een minder 
verdrietig jaar zal zijn. De tweede oorzaak is boekhoudkundig van aard: we hebben in 2017 twee maal 
een grote voorraad stro moeten bestellen. In maart 2017 - toen nog gesneden koolzaadstro - en begin 
november 2017. In totaal was daar  € 4.800,= mee gemoeid. Echter, met de tweede bestelling van bijna 
20.000 kg gesneden tarwestro kunnen we vermoedelijk tot eind 2018 toe. In feite moet dus van de post 
pensionkosten een bedrag van € 2.300,= worden afgetrokken als voorraad voor 2018. De pensionkosten 
komen dan ongeveer even hoog uit als in 2016. We kozen voor tarwestro omdat de kosten per ton (1.000 
kg) gesneden koolzaadstro waren gestegen tot € 155,= excl. 6% BTW en men bovendien niet kon 



garanderen dat het een ’schone’ partij (zonder veel vuil en stof) zou zijn. Gesneden tarwestro kostte in 
november 2017 € 125,= excl. BTW per ton. Het blijkt dat het tarwestro, dat iets meer volume heeft dan het 
koolzaadstro, ook heel goed vocht opneemt plus dat we met een baal die zo’n 450 kg weegt 10 dagen 
i.p.v. een week op kunnen strooien. Zowel in kosten als in verbruik is het gesneden tarwestro dus 
voordeliger dan het koolzaadstro. Zonder dat we concessies hoeven te doen aan de kwaliteit van het 
dikke strobed in de stallen van onze pensionado’s. Onder pensionkosten vallen overigens: stro, kuil, het 
speciale oude paardenvoer Subli en de beloning van onze vaste paardenverzorgers Karin en Bennie 
Wanrooij. 
De post verzorging paarden is (eenmalig) hoger dan in 2016 omdat bij deze post de uitgaaf voor de 
aanschaf van een degelijk scheerapparaat ad € 495,= is geboekt. Stichting DierenLot deed de gift 
daarvoor. Die is geboekt bij de Baten onder ‘giften Land en Stal’. Onder de post ‘verzorging paarden’ 
vallen uitgaven als de overschrijving van paardenpaspoorten van pensionado’s die bij nieuw bij ons 
komen, de aanschaf van een nieuwe voerbak als er een kapot is gegaan en bijvoorbeeld likstenen. 
De post kosten onderhoud stal had in 2017 als grootste uitgaven: de naamborden bij de ingang van onze 
oprit ad  € 223,=. De gift daarvoor is gedaan door Stichting DierenLot en geboekt bij de Baten ‘giften Land 
en Stal’. Het laten uitfreesen van een z.g. ‘giergeul’ in de betonnen oploop naar de paddock i.v.m. de 
dwars door het beton opkomende gier van de lekkende mestplaat van onze boze buurman…(kosten € 
530,=).Die geul was noodzakelijk om schade aan de vloer van onze stallen te voorkomen. De buurman is 
inmiddels aangepakt door het Waterschap en de Friese provinciale milieudienst Fumo. Kortom: van die 
mestplaat krijgen we geen last meer. Verdere kosten werden gemaakt voor vervanging van verrotte palen 
van het schuifhek (net als in de wei van een helaas in 2013 geleverde ondeugdelijke partij weidepalen), 
schroeven en hout voor de afwerking van een wand in de opslagruimte, etc. De post elektra/water die 
tussen haakjes genoemd wordt is – hoera! – een aftrekpost. In 2017 kregen we van Nuon maar liefst € 
555,= terug aan betaalde energiekosten van juni 2016 tot juni 2017. Dankzij de zonnepanelen. Die 
teruggave dekte ook onze uitgaven voor water in 2017. In 2018 gaan we er van uit ieder geval voor 
elektra quitte te spelen.  
baten 
De post giften is lager dan in 2016. Toen is de schenking van € 8.000,= van de Stichting Nijdier voor de 
laatste aflossing van onze lening bij de Dierenbescherming geboekt onder deze post. De giften land en 
stal betroffen de bij de exploitatiekosten al genoemde gift voor naamborden en scheerapparaat. Helaas is 
het verlies aan donateurs te zien in de € 18.122,45. een verschil van meer dan € 400,= t.o.v. 2016. De 
opbrengst van acties, stand en open dagen waren de actie ‘Taart voor een paard’ en de loterij tijdens de 
Open Dag van Stal Sibma voor het pensioen van Rianne en No Limit. 
Balans: Activa 
Bij de post stal is de jaarlijkse afschrijving opgevoerd. Het te vorderen bedrag betreft de opstal- en 
inboedelverzekering van onze loods die door verzekeringsmaatschappij Univé in december 2017 al is 
geïncasseerd voor het premiejaar 2018. 
Passiva: 
Ons vermogen is gedaald met het exploitatieverlies van 2017. De te betalen kosten zijn de beloning van 
Karin en Bennie Wanrooij over december 2017 die in januari 2018 van onze bankrekening zijn 
afgeschreven plus de bankkosten over het vierde kwartaal 2017 die eveneens in januari 2018 zijn betaald. 
Beide posten horen dus nog in de jaarcijfers van 2017 thuis. Bij de post bestemmingsreserves is de vrijval 
2017 in mindering gebracht van alle schenkingen die in 2010 zijn gedaan voor aankoop van stallen en 
land. De bestemmingsreserves betreffen het totale bedrag waarvoor stallen en land destijds zijn gekocht. 
Dat bedrag is dus in 2010 al uitgegeven, maar jaarlijks wordt een percentage van dat bedrag 
afgeschreven op de balans. Die afschrijving heet de vrijval. Als laatste post is er het spaarbedrag aankoop 
weidegrond. Dit zijn de schenkingen van Stichting Natuur, Mens en Dier en de Stichting van der Voort van 
Zijp plus nog een gift die overgemaakt zijn naar de rekening van onze stichting. Daarbij komt nog het 
spaarbedrag dat in 2017 is opgebouwd bij de fondsen die ons verder steunen in het plan. Daar staat in 
totaal € 44.000,= op hun eigen rekeningen met de vermelding ‘geoormerkt budget schenking spaarplan 
weidegrond’. Onze financieel adviseur, Jan Roorda, zorgde weer voor de zeer snelle en goede opstelling 
van de cijfers. Hierbij veel dank voor zijn werk. 
 

De eerstvolgende Nieuwsbrief 
Eind juni 2018 komt de volgende Nieuwsbrief. We sturen binnenkort nog een mail met een oproep om 
onze pensionado’s te poetsen op zondagmiddagen. En wie tussentijds op bezoek wil komen: je bent van 
harte welkom ieder zondagmiddag rond 16.00 uur. 

 
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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