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NALATEN IS DE RODE DRAAD
IN HET VERHAAL VAN
THE DONKEY SANCTUARY
Weet u hoe het allemaal begon met The Donkey Sanctuary? Mijn
oma, dr. Elisabeth Svendsen, was van kinds af aan dol op ezels. In
1969 kreeg ze haar eerste langoor. Al snel volgden er meer. Voor die
eerste ezeltjes was nog genoeg plaats op het veldje naast het hotel
dat ze met mijn opa runde. Dat veranderde na een telefoontje van
een advocaat. Hij was de executeur van een dame die maar liefst 294
ezels aan Elisabeth Svendsen naliet…

Toen wist oma het zeker: ze ging haar leven wijden aan het redden
van ezels en richtte The Donkey Sanctuary op. Mijn grootouders
verkochten hun hotel en staken de opbrengst ervan in een eerste
ezelopvangboerderij in Sidmouth. Er zouden in de loop der jaren
nog vele ‘sanctuaries’ in onder meer Engeland, Ierland, Spanje,
Italië en Roemenië volgen.

Wat begon met dierenliefde, een overtuiging en een nalatenschap
is uitgegroeid tot de grootste beschermingsorganisatie van ezels en
muildieren wereldwijd. Sinds 2013 beheer ik, Dawn Vincent, de
nalatenschap van mijn oma. Een hele verantwoordelijkheid. Maar
ik weet me gesterkt door het vertrouwen dat oma in me had én de
financiële steun van donateurs en sponsors over de hele wereld. En
ja, ook steeds meer van dierenliefhebbers die ons in hun testament
opnemen.

Zou u dat ook willen overwegen? Zodat we, ook als u er niet meer
bent, in uw geest voor ezels in nood kunnen blíjven opkomen? Ze
ook over tien, twintig, vijftig jaar kunnen redden, medisch behandelen
en verzorgen? Zoals u het ook nu het liefste ziet?

Graag laat ik u in deze brochure zien wat het betekent als u meer
dan alleen uw liefde voor ezels aan de wereld nalaat. Hoe het werkt,
wat u kunt doen. Heeft daarna nog vragen? Neem dan contact op
met onze vestiging in Nederland op 033 422 72 59 of via de informatie-
kaart achterin.

Bedankt dat u deze brochure wilt lezen! Oh ja, en wist u dat
The Donkey Sanctuary geen successierechten hoeft af te dragen?
Het hele bedrag dat u ons nalaat gaat naar uw geliefde ezels!

Met vriendelijke groet,

Dawn Vincent
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DR. ELISABETH
SVENDSEN

In 1969 richtte dr. Elisabeth
Svendsen The Donkey Sanctuary
op en kocht ze haar eerste
ezelboerderij: Slade House Farm
in het Engelse Sidmouth.

OPVANG-
BOERDERIJEN

The Donkey Sanctuary heeft
inmiddels in veertien landen
opvangboerderijen opgezet
voor mishandelde ezels,
vrijgekochte ezels, oude ezels
en ook weer jonge ezeltjes die
op de boerderij geboren zijn.
Dankzij de steun van trouwe
ezelvrienden zoals u kunnen we
de dieren tot hun dood verzor-
gen. U kunt de ‘sanctuaries’
trouwens zelf bezoeken!

ONTWIKKELINGS-
LANDEN

In ontwikkelingslanden is het
houden van ezels bittere nood-
zaak. De dieren worden overal
voor gebruikt. Wat mensen zich
echter niet altijd realiseren, is
dat je een ezel niet te zwaar
kunt belasten. En dat je het dier
goed moet verzorgen omdat
het anders een pijnlijke dood
sterft. Dat is ook voor de straat-
arme eigenaar een ramp.
Wij verzorgen voorlichting en
leveren ezelvriendelijke zadels.



MOBIELE
KLINIEKEN

The Donkey Sanctuary werkt over
de hele wereld om de condities
voor werkende ezels en muil-
dieren te verbeteren. Dat doen
we vanuit mobiele klinieken,
waar we de dieren gratis genees-
kundige behandelingen geven,
en de eigenaren adviseren over
zorg en goede voeding.

RIJTHERAPIE

Blinde of verstandelijke
gehandicapte kinderen
knappen zichtbaar op van
een ritje op een ezel. Vooral
als ze moeite hebben contact
met anderen te maken.
Van de ezel leren ze dat
aanraken niet eng is.
Dus: aaien en knuffelen, die
langoor, en eropuit! We
geven door onze donateurs
mogelijk gemaakte ezel-
therapie in een aantal landen.
Het is trouwens ook voor
de ezels leuk: die voelen zich
erg op hun gemak in de buurt
van kinderen.
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WILDE EZELS

Op Bonaire leven nog ezels
in het wild. Helaas zijn ze
hier vaak het slachtoffer van
misbruik, verkeersongelukken,
ziektes, uitdroging en soms
ook voedselgebrek.
De regering wil al jaren van
de ezels af.
Bijvoorbeeld door ze naar
Haïti te transporteren waar
ze een onzekere toekomst
tegemoet gaan als werkezel.
Medewerkers van de Bonaire
Sanctuary slagen er tot nu toe
steeds in dit te voorkomen.

OPKOMEN VOOR
EZELS

Strijden tegen misstanden en
lobbyen voor betere leef-
omstandigheden voor ezels:
ook dát beschouwen we bij
The Donkey Sanctuary als één
van onze taken. Onze protesten
leiden er bijvoorbeeld toe dat
steeds meer mensen zich tegen
het jaarlijkse - en gruwelijke! -
fiesta Pero Palo in Spanje keren,
en dat de ezeltaxihouders op
het Griekse eiland Santorini zich
nu wel tweemaal bedenken
voor ze een te zware toerist op
hun lastdier laten rijden.



Ezels zijn misschien wel het meest gebruikte vervoermiddel in dit
arme Afrikaanse land. Beter: ze zijn onmisbaar voor hun eigenaren,
op zoek naar wat handgeld om hun gezin te eten te geven.
Dat diezelfde eigenaren het niet zo nauw nemen met het welzijn
van hun dieren, is niet goed maar ook niet onbegrijpelijk.

LEED VERZACHTEN

Maar gelukkig staan de ezels er niet alleen voor. De dierenartsen van
The Donkey Sanctuary staan iedere dag met hun mobiele kliniek
klaar om het ergste leed van de dieren te verzachten. Dat is hard
nodig. Veel ezels hebben etterende wonden onder hun zadels,
wankelen op hoeven die zeer dringend bekapt moeten worden, of
lijden aan koliek oftewel ernstige buikpijn, veroorzaakt door het
eten van plastic afvalresten.

Per jaar behandelen de artsen een kleine tweeduizend ezels.
Gratis natuurlijk, hun eigenaren hebben immers geen geld. Dit
wordt mogelijk gemaakt door de giften van onze trouwe donateurs.
Ook in de toekomst blijft iedere vorm van financiële steun hard
nodig.

CASE:
DE EZELTJES
IN ADDIS
ABABA

Iedere dag lopen zo’n
drieduizend ezeltjes
de immens drukke
Merkato Market in
Addis Ababa, de
hoofdstad van
Ethiopië, in en uit.
Op de heenweg zijn
ze volgeladen met
producten van het
land, op de terugweg
sjouwen ze grote
zakken met graan
terug naar huis.



AANTAL EZELS NEEMT TOE

We verwachten dat het aantal ezels de komende tien, twintig,
dertig jaar verder toeneemt. Vooral in ontwikkelingslanden blijft
een grote behoefte bestaan aan een lastdier dat weinig eisen stelt,
al met wat distels tevreden is en over een taai gestel beschikt.
Tegelijkertijd lokt dat mishandeling uit. Want een dier dat niet snel
protesteert, laat zich maar al te gemakkelijk afbeulen tot uiteindelijk
de dood erop volgt. Er zal in de toekomst dus nog heel veel te
doen blijven voor The Donkey Sanctuary waar we de steun van
ezelliefhebbers zoals u voor nodig hebben.

UITBREIDING EZELTHERAPIE
De vraag naar ezeltherapie groeit. Ook in arme landen gaan steeds
meer stemmen op om gehandicapte kinderen of kinderen die in
een isolement leven in contact te brengen met ezels. Het is dé
manier om liefde te krijgen en te geven. In ons meerjarenplan tot
2018 (kader) ziet u dat we het aantal locaties voor ezeltherapie
willen uitbreiden tot 31. Voor de periode daarna zal dat aantal
misschien wel verdubbelen: mits we daar de middelen voor hebben.

NOG MEER OPVANGBOERDERIJEN
Op onze opvangboerderijen zijn mishandelde of verwaarloosde
ezeltjes eindelijk veilig. Uiteraard zullen wij er ook in de toekomst
alles aan doen om liefdevolle ‘adoptieouders’ voor ze te zoeken.
Maar dat we het aantal opvangplaatsen voor ezels zullen moeten
uitbreiden, is onvermijdelijk. Uw steun nu maar ook later, uit uw
nalatenschap, is daarbij hard nodig.

ONS WERK
VOOR
EZELS
IN DE
TOEKOMST
“Een wereld waar
ezels geen pijn lijden
en een waardevolle
bijdrage aan de
maatschappij leveren.”

Zo’n wereld had onze
oprichter dr. Elisabeth
Svendsen voor ogen.
En zo’n wereld willen
we nog steeds.
Omdat geen ezel
mishandeld, onder-
voed of verwaarloosd
mag worden.

Én omdat ezels zo
belangrijk zijn voor
mensen in arme
landen: als er maar
wel voor ze gezorgd
wordt!



TOT 2018…

IN ONS VIJFJARENPLAN VOOR DE
PERIODE 2014-2018 HEBBEN WE DE
VOLGENDE DOELSTELLINGEN
OMSCHREVEN:

1 miljoen ezels vandaag, 2 miljoen in 2018
Van de ongeveer 50 miljoen ezels en muildieren op aarde staan
er straks 2 miljoen onder onze bescherming.

27 landen vandaag, 40 in 2018
Actief in anderhalf keer zoveel landen.

9 locaties voor ezeltherapie vandaag, 31 in 2018
Omdat ezeltherapie zo goed voor mens en dier is.

600 vrijwilligers vandaag, 1.000 in 2018
Op onze boerderijen, om fondsen te werven, om als
ambassadeurs op te treden.

1.500 geadopteerde ezels vandaag, 3.000 in 2018
Geweldig dat er mensen zijn die zich over één of meer ezels
ontfermen.



HOE
KUNT Ú
DE EZELS
WAT
NALATEN?
Wat begon met een
nalatenschap van een
mevrouw in Engeland,
is geworden tot de
grootste ezelbescher-
mingsorganisatie ter
wereld.
Zo veel betekenis kan
een testament hebben.
Nu verwachten we niet
dat u ons eveneens
294 ezels nalaat
(sterker, dan zouden
ook wij ons achter de
oren moeten krabben).
Maar als u wilt
overwegen ons een
bedrag of iets tastbaars
te schenken na uw
overlijden, doet u ons
én ezels wereldwijd
een geweldig plezier.

Nalaten aan
The Donkey Sanctuary
kan als volgt.

DE NOTARIS
HELPT
De notaris is de enige die een
rechtsgeldig testament voor u
kan opmaken.
Kent u een notaris in uw buurt?
Anders kunt u ons altijd bellen
voor adressen. Natuurlijk vragen
notarissen wel een vergoeding
voor hun diensten.
Hoe ingewikkelder uw testament,
hoe hoger de kosten. Vaak is een
eerste gesprek met de notaris
overigens gratis. Hij of zij kan u
dan precies vertellen wat de
mogelijkheden zijn als u iets
aan The Donkey Sanctuary wilt
nalaten. Wij zetten die straks
ook kort voor u op een rij.

EEN EXECUTEUR
AANWIJZEN
Wie voert uw laatste wil straks
uit? Wie verdeelt, met andere
woorden, uw nalatenschap
volgens de wensen die u in uw
testament hebt vastgelegd? Dat
is de taak van een executeur.
Vaak is dat een familielid maar
de notaris kan ook. En ook
The Donkey Sanctuary treedt
geregeld als executeur op.
Natuurlijk moet u ons dan van
te voren wel goed uw wensen
doorgeven. En verder moet u
een executeur altijd in uw
testament met naam en toenaam
vermelden, anders is het niet
rechtsgeldig.

DRIE
MOGELIJKHEDEN
Nalaten aan The Donkey
Sanctuary kan op drie manieren.
Ten eerste kunt u ons tot erf-
genaam benoemen (‘erfstelling’).
Ten tweede kunt u ons een
legaat toebedelen. En ten derde
kunt u een fonds op naam
oprichten. Dat laatste kan ook
al tijdens uw leven.

1 EZELS ALS
ERFGENAAM

Wilt u ons een bepaald
percentage van uw vermogen
nalaten, dan benoemt u
The Donkey Sanctuary tot
erfgenaam. Dat percentage
bepaalt u zelf – van 1% tot
100%, oftewel uw hele bezit.
Ook kunt u zoveel partijen -
kinderen, familie, vrienden,
organisaties, goede doelen -
als erfgenaam aanwijzen als
u zelf wilt. Het is daarna aan
de executeur om de financiële
zaken rondom uw nalaten-
schap af te handelen. Die lost
eerst eventuele schulden af.
Wat overblijft, verdeelt de
executeur conform uw in het
testament vastgelegde
wensen over de erfgenamen.

2 EEN LEGAAT
VOOR DE EZELS

Behalve een deel van uw
vermogen, kunt u The Donkey
Sanctuary en de ezels een
bepaalde som geld, effecten
of iets concreets nalaten.
Dat kan alles zijn wat u maar
wilt, van een mooi beeldje
tot een schilderij of zelfs uw
woning. Dat heet een legaat.
De executeur deelt de legaten
namens de erfgenamen uit.
En stel dat u ons roerende of
onroerende goederen nalaat,
hoe gaat het dan verder?
Dan regelen wij de verkoop
ervan. En natuurlijk zorgen
we er daarna voor dat de
opbrengst naar de ezels gaat.



EEN FONDS
OP NAAM

Een leuke manier van nalaten,
is een fonds op naam
oprichten: bijvoorbeeld op
uw eigen naam of die van
iemand anders die, net als u,
iets met ezels heeft. Met een
fonds op naam kunt u uw
nalatenschap bestemmen
voor een specifieke activiteit
van The Donkey Sanctuary.
Bijvoorbeeld ons werk in
ontwikkelingslanden. Of de
rijtherapie voor slechtziende
kinderen. Of de verzorging
van ezels op een van de
opvangboerderijen die u hebt
bezocht. U kunt zo’n fonds
trouwens ook al tijdens uw
leven oprichten. Dan hebt u
alles echt in eigen hand én
ziet u concrete resultaten.

Wij zorgen er dan voor dat uw
geld precies zo beheerd wordt als
u het wilt.

VRIJ VAN
SUCCESSIERECHTEN
The Donkey Sanctuary is door de
Nederlandse overheid aangewezen
als ANBI (Algemeen Nut Beogende
Instelling).
Dat betekent dat wij van uw
nalatenschap niets hoeven af te
dragen aan de belastingdienst.
Met andere woorden, alles gaat
naar het doel waar u het voor
hebt bestemd: de bescherming,
verzorging, voeding en redding
van ezeltjes wereldwijd. Een
prettige gedachte, vindt u niet?

ALS DANK...

Natuurlijk willen we u namens alle ezels heel graag bedanken
voor wat u ons nalaat. Dat doen we op een bijzondere manier.
Op onze opvangboerderij in het Engels Devon hangt een groot
plakkaat met de namen van ál onze erflaters. Graag nemen we
ook u op deze ‘Memory Wall’ op. Een tastbare herinnering
voor de eeuwigheid aan wat u voor ezels betekent!
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DAAROM
HEB IK THE
DONKEY
SANCTUARY
IN MIJN
TESTAMENT
OPGEN0MEN

“LANGE TIJD
HEB IK EIGENLIJK
NIETS MET EZELS
GEHAD”
“Ik ben opgegroeid in de stad,
heb er ook later altijd gewoond,
dat zal de verklaring ervoor
zijn. Toen mijn man en ik tien
jaar getrouwd waren, gingen
we een week naar Limburg.
Midden in de winter, wandelen
in de besneeuwde heuvels. Op
een gegeven moment kwamen
we langs een kleine boerderij
waar twee ezels in het veld
stonden. Schattig: allebei met
een dekje om.
Ze kwamen direct naar ons toe
en lieten zich gewillig aaien.
Eén van de twee boog de kop,
die wilde over z’n voorhoofd
gekrabbeld worden. Ik weet het
nog: vanaf dat moment was ik
verkocht.

In de jaren daarna zijn we nog
diverse malen naar Limburg
terug geweest. En altijd gingen
we langs die boerderij, met die
twee ezeltjes. Weer wat later,
maakten we een reis door
Egypte. Ik had me erg verheugd

op de ezels die daar in grote
getalen zouden rondlopen.
Dat klopte ook. Maar wat
schrok ik van hun conditie.
De meeste waren vel over
been, vaak zaten ze ook
onder de wonden. Ik was er
de eerste week echt van slag
van. Maar dat veranderde
toen we op een mobiele
ezelkliniek van The Donkey
Sanctuary stuitten.
Wat deden die mensen goed
werk! Zo mooi ook om te
zien hoe geduldig de ezels
met hun bazen wachtten tot
ze aan de beurt waren.

Sindsdien ben ik donateur van
deze geweldige organisatie.
En ja, een paar jaar geleden
heb ik The Donkey Sanctuary
in mijn testament opgenomen.
Ik verwacht nog jaren te
leven. Maar mocht ik er niet
meer zijn, dan ben ik blij dat
ik ook dán nog wat voor ezels
kan betekenen. Want wat
zijn het een lieve dieren!”

Erica van Andel (72),
ezelvriendin



MEER
INFORMATIE?
Heeft u een goed overzicht
gekregen van de betekenis
van uw nalatenschap aan
The Donkey Sanctuary en hoe
het nalaten precieswerkt?
We hopen van wel. Maar bij
ook maar de geringste twijfel
of de kleinste vraag hopen
we dat u direct contact met
ons opneemt.

BELLEN
OF MAILEN!
Belt u met al uw vragen en
opmerkingen naar
The Donkey Sanctuary
Nederland, 033 - 422 72 59.
U kunt ook een e-mail sturen:
info@donkeysanctuary.nl
Niet aarzelen hoor, gewoon
doen!

WE HOREN OF
LEZEN HET
GRAAG VAN U
Graag horen we van u als u
The Donkey Sanctuary in uw
testament heeft opgenomen
of van plan bent dat binnen-
kort te doen. Daarvoor kunt u
ons bellen. Dan kunnen we u
bovendien beter informeren
over bepaalde doelstellingen
van ons werk waarin u, met
oog op uw nalatenschap,
speciaal geïnteresseerd bent.

Dawn Vincent



STICHTING
THE DONKEY
SANCTUARY
NEDERLAND

Postbus 2070
3800 CB Amersfoort
Tel: 033 - 422 72 59
info@donkeysanctuary.nl
IBAN NL62ABNA0425235416

The Donkey Sanctuary is
opgericht door dr. Elisabeth
Svendsen MBE in 1969.

WERELDWIJD ACTIEF

www.donkeysanctuary.nl


