Ik gun de paarden die jarenlang keihard hebben gewerkt een fijn pensioen, zodat ze nog een
aantal jaren kunnen genieten van een lekkere luie oude dag.
Ik ben mij er van bewust dat de paarden mede afhankelijk zijn van mijn steun, en ik geef tot
wederopzegging de machtiging om :
0 Per maand een bedrag af te schrijven van ……….. Euro
0 Anders nl……………………………………………………………….
Naam + Voorletters: ………………………………………………………
Adres : …………………………………………………………………….
Postcode + Woonplaats …………………………………………………..
Emailadres ………………………………………………………………….
Bank/giro : ………………………………………………………………...
Handtekening:
Al uw donaties komen ten goede aan het manegepaarden pensioenfonds.
Voor meer informatie over deze actie, kunt u contact opnemen met Carola.
Ondergetekende is ervan op de hoogte dat indien hij/zij niet akkoord gaat met afschrijving,
hij/zij binnen 30 dagen bij bank/giro kan terugvorderen.

Contactgegevens
Stichting Manegepaardenpensioenfonds
Mevrouw Carola Poot
Correspondentieadres: Bergsebaan 39
2910 Essen (Belgie)
Telefoon: 06-51355633
KvK: 20110674 te Breda
www.manegepaardenpensioenfonds.nl
e-mail: info@manegepaardenpensioenfonds.nl
rekening: ING 9557088

Hun dagelijkse leven, onze zorg…

Stichting manegepaardenpensioenfonds is opgericht in 2003 omdat wij
en met ons vele paarden- liefhebbers vinden dat deze dieren recht
hebben op een pensioen zoals u en ik.
Manegepaarden, kermispony’s, politiepaarden, circuspaarden….
Het zijn stuk voor stuk dieren die dag in dag uit klaar staan om de mens te
plezieren of te helpen.

Laat ze niet in de steek als ze het niet meer trekken, deze dieren zijn
afhankelijk van ons, van U.
Samen kunnen we daadwerkelijk iets doen voor dat oude manegepaard,
of die kermispony.
Iedereen die heeft leren paardrijden heeft wel een mooie herinnering aan
een speciaal moment met zijn of haar lievelingspaard u toch ook ?

Manegepaarden en pony’s moeten heel wat doorstaan en beschikken
vaak over enorm veel geduld, waarbij ze veel meer toestaan dan eigenlijk
goed voor ze is, na jarenlang hard werken zijn ze dan vaak lichamelijk
maar ook geestelijk opgebrand. Op dat moment worden ze overbodig,
ze brengen geen geld meer binnen.

Stichting manegepaardenpensioenfonds vangt sinds 2003 gemiddeld
25 uitgewerkte paarden en pony’s per jaar op, dit kunnen wij doen
samen met u.
De opvang van een paard kost gemiddeld een 220,- euro per maand
voor stalling, voeding, en overige kosten.
Deze paarden worden financieel ondersteund door paardenliefhebbers
die elke maand een klein bedrag willen bijdragen, dit kan al vanaf 2,50
per maand!

Een nieuw paard neemt hun plaats in, die brengt immers weer geld in het
laatje en het paard wat jarenlang zijn best heeft gedaan wacht veel
te vaak het intrieste einde in het slachthuis.
Hun toekomst ziet er vaak somber uit, op de manege is geen plaats en
geld voor dieren die stil staan.
Vindt u dat ze dat verdienen na hun jarenlange inzet ?

De paarden die bij de stichting komen leven weer op, hun natuurlijke
behoeftes worden niet meer genegeerd! Ze staan in kuddes op de wei,
maken contact met andere paarden , ze mogen hun laatste jaren lekker
paard zijn en krijgen de oude dag die ze verdienen.
Nu al heeft de stichting de oude dag van tientallen paarden mogelijk gemaakt dankzij liefhebbers zoals u, maar er zijn meer kandidaten die
op de wachtlijst staan om geplaatst te worden!
Wilt u een gift doen, of donateur worden? Graag, u kunt ervan op aan dat
uw bijdrage volledig wordt gebruikt voor de verzorging van onze oude
vrienden.
Alvast hartelijk dank.

Word nu donateur en steun deze geweldige opvang

