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5.000 ezels vechten tegen de dorst…
INDIASE COLLEGA’S BEHOEDEN VEEMARKT VOOR EEN RAMP

Hoeveel ezels hebt u in uw leven 
ooit bij elkaar gezien? 20? 100? 500? 
Zelfs dat laatste waarschijnlijk niet. 
Laat staan… 5.000 ezels. In India, 
om precies zijn op de markt van 
Bateshwar, zijn deze aantallen echter 
geen uitzondering. Behalve ezels 
worden daar muildieren, paarden, 
geiten, ja zelfs kamelen verhandeld. 
Voor een land als India – deels nog 
volop in ontwikkeling – is dit natuurlijk 
niet zo gek. Maar er kan ook weleens 
iets misgaan. Zoals in november 
verleden jaar. Toen die 5.000 ezels met 
uitdroging werden bedreigd…  

Wat was er aan de hand? De markleiding 
was er niet in geslaagd tijdig handpompen 
te installeren in deze droge, heuvelachtige 
regio in Noord-India. Mogelijk waren ze 
het ook gewoon vergeten. Maar toen de 
eigenaren van alle ezels erachter kwamen 
dat hun dieren de komende week hele 
dagen in de brandende zon zonder water 
zouden moeten staan, brak de paniek uit. 
Vooral omdat ze nergens met hun dieren 
heen konden.

ENORME WATERTANKS
Gelukkig waren de collega’s van The 
Donkey Sanctuary India ter plekke om een 
oplossing te bedenken. Dat was overigens 
geen toeval: ze zijn op iedere ezelmarkt in 
Bateshwar aanwezig met dierenartsen en 
voorlichters. De collega’s belden rond en 
wisten een aantal enorme watertanks te 
regelen. Die plaatsten ze op strategische 
plekken op het marktterrein. Twee keer per 
dag werden de tanks opnieuw gevuld. Het 
was ruim voldoende om de 5.000 ezels niet 
van dorst om te laten komen.

GRATIS MEDISCHE VERZORGING
Toen het waterprobleem eenmaal 
was opgelost, konden onze Indiase 
collega’s zich weer met hun eigenlijke 
werk bezighouden. Dat is in de eerste 
plaats: zieke of gewonde ezels medische 
verzorging aanbieden, gratis omdat hun 
eigenaren dat nooit kunnen betalen. En in 
de tweede plaats: diezelfde ezelbezitters 
leren om goed voor hun dieren te zorgen. 

Niet alleen uit het oogpunt van ezelwelzijn 
maar ook omdat de eigenaren dan (veel) 
langer plezier van hun werk- en lastdieren 
hebben.

IN DIT NUMMER:

STEUN ONS WERK IN INDIA
Mogen we deze keer uw financiële 
steun vragen voor het werk van The 
Donkey Sanctuary India? Dankzij hun 
inspanningen is het welzijn van de ezels 
in India de afgelopen jaren drastisch 
verbeterd. Maar om hun gratis diensten 
te kunnen blijven aanbieden, kunnen we 
niet zonder uw hulp. Vult u vandaag nog 
de acceptgiro in voor dit mooie doel?  
Hartelijk bedankt!
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LUCKY LUCY!

Dankzij uw steun

Iedere dag redden we bij The 
Donkey Sanctuary tientallen, soms 
wel honderden ezels in Engeland, 
Ierland, Spanje maar ook in 
ontwikkelingslanden in Afrika en Azië. 
Soms door ze – zoals op de Indiase 
markt in Bateshwar – gratis veterinair 
te verzorgen. En andere keren door 
ze op te vangen op onze boerderijen, 
vaak voor de rest van hun leven. Lucy 
is een die ezels.

Op vijfjarige leeftijd werd Lucy onder zeer 
schrijnende omstandigheden aangetroffen 
in een weiland in het Engels East Yorkshire. 
De jonge merrie was niet alleen gevaarlijk 
mager, door haar niet gekapte hoeven kon 
ze ook nauwelijks een stap verzetten. Haar 
vacht was compleet vervilt. Wat dat betreft 
is de foto veelzeggender dan woorden 

kunnen zijn. Verder waren Lucy’s tanden zo 
scherp geworden dat haar bek vol zat met 
pijnlijke zweren. Eten (als ze dat al binnen 
haar bereik had) was praktisch onmogelijk 
geworden.

NIET ONBESTRAFT
The Donkey Sanctuary trok in deze 
reddingsoperatie schouder aan schouder 
op met de RSPCA – zeg maar de Engelse 
Dierenbescherming. Want zo’n geval van 
dierenmishandeling mag natuurlijk niet 
onbestraft blijven. Op het moment dat 
deze Donkey Stories gedrukt wordt, is hier 
overigens nog te weinig over bekend. Wat 
we wél weten, is dat het met Lucy al veel 
beter gaat!

We brachten de ezel zo snel mogelijk naar 
de tandarts. Die vijlde haar gebit van onder 
tot boven en gaf haar een kuur om de 
infecties in haar bek te bestrijden. Daarna 
ging een van onze eigen dierenartsen aan 
de slag met Lucy’s hoeven. Haar vacht werd 
zo goed als mogelijk dóór geborsteld. En ze 
kreeg pijnstillers en medicijnen toegediend 
om haar algehele conditie te verbeteren. 

ETEN DE GROOTSTE ZORG
Het belangrijkste probleem was hoe we Lucy 
weer aan het eten konden krijgen. Want dat 
durfde het arme dier door de zweren in haar 
bek niet meer. Onze verzorgers zette haar 
alle mogelijk soorten voeding voor. Van pap 
tot geraspte wortels. Van speciale granen 
tot even voedzame als smakelijke soepen. 

Wat we nauwelijks durfden te hopen, 
gebeurde: heel langzaam knapte Lucy op. 
Onze welzijnsadviseur Hannah Bryer zegt: 
“Lucy is al meer en meer zichzelf geworden. 
De toestand van haar vacht is verbeterd. 
De wonden in haar bek zijn bijna genezen. 
Lucy is al wat aangekomen. En ze heeft het 
vertrouwen in mensen weer teruggekregen. 
Er is nog een lange weg te gaan maar ik 
ben ervan overtuigd dat ze over een tijdje 
weer helemaal de oude is. Ze heeft echt 
veel geluk gehad. Bedankt donateurs, dat 
jullie het herstel van ezels als Lucky Lucy 
financieel mogelijk maken!”
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Beste ezelvriend(in),
In 2014 stelden we een nieuw vijfjaren-
plan op met een aantal doelstellingen.  
De eerste was: ‘Er zijn naar schatting  
50 miljoen ezels en muildieren op aarde.  
1 miljoen daarvan staan nu onder onze 
bescherming. Over vijf jaar zijn dat er 
tweemaal zoveel: 2 miljoen.’

We schreven er ook over in de Donkey Sto-
ries. Ik herinner me dat ik toen een brief 
kreeg van een trouwe donateur. Maar 
hoe vriendelijk die mevrouw ook was, die 
2 miljoen vond ze toch wat overdreven. 
Zó groot was The Donkey Sanctuary toch 
niet?

Nee? Ik hoop, zelfde lieve mevrouw, dat 
u ook déze nieuwsbrief goed leest. Vooral 
het artikel op de voorkant. Op één markt, 
in een heel klein stukje wereld in India, 
kwam The Donkey Sanctuary in één week 
tijd op voor maar liefst 5.000 ezels.

Dan is die 2 miljoen zo gek nog niet…

En nu richt ik me weer tot ál onze dona-
teurs. Ja, zo groot is The Donkey Sanctu-
ary dus. Mede dankzij uw steun, liefde 
en meelevendheid. Blíjft u ons ook voor-
al helpen. Want alleen dán kunnen we 
die 2 miljoen ezels (en wie weet, in 2023  
misschien wel 4 miljoen) de bescherming 
bieden die ze verdienen.

Veel liefs,

(Kleindochter van dr. Elisabeth Svendsen, 
oprichter The Donkey Sanctuary)

Dawn Vincent



Weet u nog, ons boekje over het 
nieuw te bouwen ezelziekenhuis in 
Brookfield? In de huidige kliniek hebben 
we sinds de jaren tachtig van de vorige 
eeuw duizenden zieke ezels kunnen 
behandelen, opereren en genezen. 
Maar nu is het ziekenhuis verouderd. 
We kunnen maar een beperkt 
aantal ezels tegelijk behandelen. En 
levensreddende operaties uitvoeren op 
grotere muildieren en grote ezelsoorten 
zijn ook nooit mogelijk geweest.

GELD KOMT BINNEN
Daarom moet dat nieuwe ziekenhuis er 
komen. De bouwkosten zijn hoog. Maar 

dan kunnen we ook echt spreken van 
het beste ezelziekenhuis ter wereld. De 
afgelopen maanden zijn er al veel donaties 
binnengekomen. Donateurs van The 
Donkey Sanctuary overal ter wereld hebben 
hun steentje inmiddels bijgedragen. U ook? 
Dan nogmaals hartelijk dank daarvoor. 
Overigens kunt u nog steeds geld voor dit 
doel doneren via onze website. 

We zijn al begonnen met de grond werk-
zaamheden, zodra we echt gaan bouwen 
laten we het u weten!

DAAR MAG U TROTS OP ZIJN
Sindsdien is de situatie er voor de ezels 
op het vulkaaneiland enorm op vooruit 
gegaan. Dat dat voor een groot deel aan 
onze campagne lag, daarvan zijn ook 
de mensen van de World Responsible 
Tourism Award overtuigd. Zij kenden 
The Donkey Sanctuary namelijk een 
Zilveren Award toe in de categorie Beste 
Dierenwelzijnsinitiatief 2015. We zijn er 
geweldig trots op: en dat kunt ú ook zijn!

CAMPAGNE WINT PRIJS!

Santorini-update

Hoe staat het met het nieuwe 
ziekenhuis?

De ezels op Santorini hadden jaren lang te lijden onder het gewicht van veel 
te zware toeristen. U herinnert zich ongetwijfeld onze campagne om zowel 
de toeristen als de ezel taxihouders en de plaatselijke autoriteiten ervan 
te overtuigen dat dit dierenmishandeling is en dus verboden moet worden. 
Misschien hebt u toen ook onze petitie ingevuld.

IN DE OUDE KLINIEK…
Oei Robson, wat doe je nu? Het bleek 
toch niet zo verstandig van deze elf 
jaar oude ezel om over een hekje in het 
weiland bij onze Woods Farm te springen. 
De gevolgen: een gebroken poot. De 
dierenarts constateerde dat Robson wel 
erg veel bloed verloor en ook dat er een 
röntgenfoto van de poot gemaakt moest 
worden. En zo werd Robson een van de 
laatste patiënten in het oude ziekenhuis 
in Brookfield. De onfortuinlijke ezel 
moest twee weken in de kliniek verblijven 
voor de chirurg oordeelde dat de breuk 
zo goed als geheeld was. Overigens moest 
de wond in de twee weken daarna ook 
nog steeds verzorgd worden. Prachtig om 
te zien hoe Robsons kameraadje Condon 
de patiënt daarbij terzijde stond!
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Postbus 2070, 3800 CB Amersfoort
Tel.: 033 - 422 72 59, E-mail: info@donkeysanctuary.nl
IBAN NL62ABNA0425235416
The Donkey Sanctuary is opgericht door Dr Elisabeth Svendsen MBE in 1969.

   
     www.donkeysanctuary.nl

Hoe kunt u 
ons helpen?
U en wij, we houden van ezels. Omdat ze
lief en onschuldig zijn. Omdat ze trouw
zijn. Omdat ze… nou dáárom! En daarom
doen we er bij The Donkey Sanctuary alles
aan om het leven van ezeltjes overal ter
wereld te verbeteren. Door ze op te vangen
op boerderijen, door aandacht te vragen
voor ziektes en mishandelingen, door
klinieken op te zetten, en door ezelonder-
zoeksprojecten te sponsoren. Prachtig werk
maar… u moet ons er wel bij helpen!

LOSSE DONATIES
Als u ons af en toe – het liefst natuurlijk
elke keer dat we het u vragen! – met een
gift per acceptgiro steunt: bedankt!

DOORLOPENDE MACHTIGING
Nog mooier: uw steun via een permanente
machtiging. U geeft ons dan toestemming
eens per maand, kwartaal of jaar een
bepaald bedrag van uw bankrekening af
te schrijven. Wij kunnen onze uitgaven
dan beter op de inkomsten afstemmen. En
u kunt uw machtiging op ieder moment
weer intrekken.

PERIODIEKE SCHENKING
Deze manier van steunen is voor u en ons
heel aantrekkelijk. Voor u omdat uw giften
fiscaal aftrekbaar zijn; voor ons omdat u
ons dan misschien iets meer kunt geven…
De schenking is telkens hetzelfde bedrag
en geldt voor minimaal vijf jaar.
Dit formulier kunt u downloaden vanaf 
onze website. U kunt uiteraard ook contact 
met ons opnemen, dan sturen we het u toe.

NALATEN
We hopen dat u nog heel lang bij ons blijft.
Al is het alleen maar om een keer een van
de opvangboerderijen van The Donkey
Sanctuary te bezoeken! Weet in elk geval
dat u de ezels ook na uw dood kunt blijven
helpen: door onze liefdadigheidsinstelling
in uw testament op te nemen.

MEER WETEN?
Wilt u een advies of gewoon vrijblijvend
meer informatie over wat u voor ezels
kunt betekenen? Bel ons gewoon!
Het telefoonnummer is 033 - 422 72 59.

Cijfers en feiten
• The Donkey Sanctuary is een internationale dierenbeschermings-organisatie die 

opkomt voor ezels en muildieren wereldwijd.
• We hebben vestigingen in 30 landen waaronder het Verenigd Koninkrijk, Cyprus, 

Egypte, Ethiopië, India, Ierland, Italië, Kenia, Mexico en Spanje.
• Op onze opvangboerderijen hebben we de afgelopen vijfenveertig jaar ruim  

18.000 ezels verzorgd.
• Op dit moment vangen wij 6.300 ezels op, op onze boerderijen en bij pleeggezinnen.
• Vanuit 28 mobiele klinieken en vier dierenklinieken geven onze  

dierenartsen ieder jaar honderdduizenden medische behandelingen aan zieke en 
gewonde ezels.

• En tenslotte heeft The Donkey Sanctuary een wetenschappelijk instituut opgericht 
waar het welzijn en de verzorging van ezels en muildieren bestudeerd wordt.

Wat ziet ze eruit, Rosie uit  
Valencia. “Gewoon oud”, dacht 
haar Spaanse eigenaar schou-
derophalend, “dan worden we 
toch allemaal wat dunner? Niets 
aan de hand hoor.” 

En hij is nog niet eens de enige die 
er zo over denkt. Veel mensen de 
ezels houden, staan er niet bij stil dat 
vermagering in de meeste gevallen 
een heel andere oorzaak heeft: 
wormen. In hun longen of, veel 
gevaarlijker, in hun darmen. Onze 
dierenarts stelde ook al heel snel 
een tweede oorzaak van het slechte 
lichamelijke gestel van Rosie vast: 
geïnfecteerde hondenbeten. Rosie 
was ermee overdekt (en de eigenaar 
had niets gezien…). Haar verzorging 
duurde maar liefst drie weken. Drie 
keer per dag verwisselden haar 
trouwe verzorgers haar verband. Zou 
ze het redden? Tot onze vreugde: ja! 
Rosie ging steeds meer eten, stond 
weer recht op haar poten, en kwam 
kilo’s in gewicht aan. Nu heeft ze een 
permanente verblijfplaats gekregen 
in een van onze vier boerderijen in 
Almeria. Eind goed, al goed!

Kunnen ezels echt niet 
tegen de regen?
De meeste ezelkenners en –liefhebbers 
dénken in elk geval dat de dieren geen 
waterbestendige vacht hebben. Om te 
voorkomen dat ze kou vatten, moeten ezels 
maar ook paarden en pony’s daarom altijd 
beschut zijn tegen de elementen. Maar… is 
dat eigenlijk wel zo? De wetenschappelijke 
onderzoeksafdeling van The Donkey 
Sanctuary wil het nu weleens zeker weten. 

Deze kennis helpt ons immers als we 
ezelbezitters adviseren over diervriendelijk 
handelen. De onderzoekers gaan in een 
weiland een proefruimte inrichten met 
daarin diverse afdakjes. Staan de ezels daar 
straks bij regen en kou echt uit zichzelf 
onder? Ook in de zomer, om bescherming 
tegen direct zonlicht te zoeken? Wordt 
vervolgd.

Dit is Rosie…

WERELDWIJD ACTIEF

STICHTING THE DONKEY SANCTUARY (NEDERLAND)
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