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Nóg meer ezels dan in 2014 kunnen 
beschermen. Nóg meer ezels op onze 
boerderijen een nieuw leven kunnen geven. 
En nóg meer inkomsten ontvangen die de 
stijgende uitgaven konden opvangen. 
Zonder u waren we nooit zover gekomen. 
Hartelijk dank daarvoor, mede namens  
1.6 miljoen ezels in 35 landen!

Samen met al onze andere donateurs 
wereldwijd, heeft u in 2015 laten zien 
hoe belangrijk ú het vindt dat ezels de 
bescherming krijgen die deze vriendelijke, 
aaibare en hardwerkende dieren verdienen. 

Dankzij ú kunnen we bij The Donkey 
Sanctuary ook de komende tijd weer door 
met onze voorlichtingsactiviteiten in arme 
landen, de ezeltherapie voor kinderen 
met een beperking, én natuurlijk met de 
strijd tegen mishandeling van de langoor 
wereldwijd.

Leest u ook vooral de column van Dawn 
Vincent op de volgende pagina: zij zet u als 
Nederlandse donateur dit jaar extra in het 
zonnetje.

Hartelijk bedankt!
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Waarom 
The Donkey 
Sanctuary?
Onze missie
Wij zijn opgericht om de kwaliteit van leven 
te vergroten van ezels en muildieren én 
mensen overal ter wereld. Dat doen we door 
de dieren op te vangen, en mensen - zeker 

zij die afhankelijk zijn van hun lastdieren - 
voor te lichten over de diervriendelijke 
behandeling van ezels.

Onze visie
Wij streven naar een wereld waarin ezels, 
muildieren en mensen zonder te lijden 
naast, met en voor elkaar kunnen leven.

Onze waarden
Compassie, samenwerking en creativiteit 
zijn de belangrijkste waarden van The 
Donkey Sanctuary. Daar staan we voor en 
daar zetten we de resultaten van ons werk 
tegen af.

We hebben 18.800 ezels 

opgevangen sinds de oprichting van onze 

stichting.

1.700 opgeknapte ezels hebben een 

nieuw thuis gekregen.
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2015 in woord en beeld

Beste ezelvriend(in),
Wist u dat u vanuit Nederland in 
2015 extra belangrijk bent geweest 
voor The Donkey Sanctuary en dan  
natuurlijk vooral voor alle ezels die 
onder onze bescherming staan? 
Moet u op de achterpagina van deze 
Donkey Stories maar eens lezen 
hoeveel geld u ons geschonken 
heeft: ruim € 700.000,- aan donaties  
en nalatenschappen en ook nog eens 
dik € 350.000,- aan buitengewone 
giften. Dat is op een haar na twee-
maal zoveel als in 2014!

Als het een wedstrijd tussen dona-
teurs in verschillende landen was 
geweest, had u bovenaan gestaan. 
En dat terwijl er in Nederland niet 
eens zoveel ezels leven, naar schat-
ting maar een paar duizend. Met 
andere woorden, u zult ze niet altijd 
dagelijks om u heen zien. Daarom 
waardeer ik het des te meer dat wij 
zo vaak op uw belangeloze steun 
kunnen rekenen!

Mocht u zich nu afvragen… is het 
dan nooit genoeg? Dan is mijn 
antwoord kort en krachtig: nee! 
De meerderheid van alle ezels in 
de wereld (dat zijn er meer dan 50 
miljoen) heeft nog steeds niemand 
die voor ze opkomt. Niemand die 
over hun welzijn en gezondheid 
waakt en erop toeziet dat ze goed 
verzorgd worden.

Daarom zal The Donkey Sanctuary 
verder moeten groeien. En daarom 
hoop dat ik nog heel lang een 
beroep op u mag doen. Bijvoorbeeld 
vandaag, met een gift om ook dit 
jaar weer meer ezels te bereiken 
wereldwijd. Alvast bedankt!

Veel liefs,

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

bezochten afgelopen jaar onze grootste 

opvangboerderij in Sidmouth, een record!

We werkten in 35 landen wereldwijd aan 

grootschalige projecten en werkten samen 

met andere stichtingen.

1,6 miljoen ezels stonden 

wereldwijd onder onze bescherming.
Meer dan 2.800 telefoontjes en 

bezoekjes zijn door onze welzijnsadviseurs 

beantwoord en bezocht.

78.000 bezoekers hebben in 2015 een bezoek gebracht aan onze therapiecentra.6.660 ezels staan momenteel op 

onze boerderijen of onder onze zorg.

Ruim 15.000 uur hebben vrijwil-

ligers geholpen op onze boerderijen, of met 

fondsenwerving.

960 ezels zijn dit jaar opgevangen na 

mishandeling of verwaarlozing.
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Inkomsten     2015 gerealiseerd  2014 gerealiseerd

Inkomsten uit Fondsenwerving        

 Direct marketing   € 705.062   € 419.359  

 Giften   € 359.239   € 86.730  

     € 1.064.301   € 506.089

        

Andere inkomsten    € 787.091   € 983.185

        

 Totaal inkomsten    € 1.851.392   € 1.489.274

         

 Uitgaven   2015 gerealiseerd  2014 gerealiseerd

Uitgaven aan doelstellingen        

 Donkey Projecten   € 705.062   € 419.359  

 Educatie, voorlichting   € 376.116   € 338.192  

     € 1.081.178   € 757.551

        

 Kosten fondsenwerving    € 698.500   € 642.711

        

 Kosten management / administratie € 72.138   € 83.496

         

 Totaal uitgaven    € 1.851.816    € 1.483.758

         

 (verlies)/winst    € -424   € 5.517

         

Percentage besteed aan doelstelling in relatie tot inkomsten 58,4%   50,9%

Percentage besteed aan kosten fondsenwerving 37,7%   43,3%

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

Hiernaast ziet u hoeveel onze 
Nederlandse donateurs in 2015 
bijdroegen aan de inkomsten 
van The Donkey Sanctuary. In-
komsten uit direct marketing 
zijn donaties naar aanleiding 
van onder andere mailingen, 
nieuwsbrieven en onze TV-spot. 
Bij giften gaat het onder meer 
om donaties uit bedrijven. An-
dere inkomsten zijn investe-
ringen van onze internationale 
stichting. Daardoor kunnen we 
in Nederland nieuwe donateurs 
werven. De cijfers tonen aan 
dat we samen steeds meer voor 
ezels kunnen doen!

De uitgaven stegen ook. Door-
dat The Donkey Sanctuary nog 
maar kort bestaat in Nederland, 
is het nodig te investeren in 
fondsenwerving. Zonder dona-
teurs immers geen inkomsten 
en dus geen hulp voor de ezels! 
Hoe meer donateurs we hebben, 
hoe beter de verhoudingen wor-
den. Als u vrienden, kennissen 
of familieleden hebt die net als 
u van ezels houden, wijs ze dan 
naar onze donatiepagina op de 
website, zodat ook zij ons kun-
nen steunen. Samen staan we 
sterker en kunnen we meer ezels 
bereiken!
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WERELDWIJD ACTIEF

STICHTING THE DONKEY SANCTUARY
(NEDERLAND)

Financiële verantwoording Nederland
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