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Ze versagen nooit. Doen hun uiterste 
best het hun bazen naar de zin te 
maken, hoe zwaar en uitputtend het 
werk ook is. Ezels hebben het bepaald 
niet gemakkelijk in arme landen. 
Gelukkig geven onze dierenartsen ze 
de verzorging die ze nodig hebben. 
Lees hier hoe ze dat in India en Egypte 
doen. Wilt u hun fantastische werk 
straks steunen met een gift?

MUNNIBAIS WOND WIL MAAR 
NIET GENEZEN…
Eén keer per jaar verzamelen honder-
den handelaren en duizenden ezels zich 
op de Barabanki markt in het noorden van 
India. En elk jaar weer zetten onze dieren-
artsen hier een mobiele kliniek neer om 
zoveel mogelijk ezels te behandelen en hun  
- vaak nieuwe - eigenaren te leren hoe ze 
het beste met hun dieren om kunnen gaan. 
Munnibai is zo’n ezeltje. Heel jong nog, maar 
met een ernstige wond aan haar poot.

Munnibai moet geopereerd worden. Maar 
lokale artsen hebben hier noch de tijd, noch 
de capaciteiten en middelen voor. Meer dan 
wat anti-vliegenspray hadden ze de baas 
van Munnibai waarschijnlijk niet gegeven. 
Spoedig zou het veulen gestorven zijn. Ons 
internationale team van 20 artsen en voor-
lichters weet wél wat te doen. De opera-
tie slaagt. Daarna moeten ezel en baas nog 
een paar keer terugkomen voor antibiotica. 
Geen probleem, de markt duurt altijd enkele 
dagen. Zo redt The Donkey Sanctuary in 
India het leven van tientallen ezels. 

PECHVOGEL ISHAN WERKT IN 
‘CODE ROOD’
Dierenbeschermingsorganisatie ESPWWA 
- een van onze internationale partners - 
heeft de steenbakkerijen in Egypte geclassi-
ficeerd met drie codes. Code groen betekent 
dat het welzijn van de werkezels gegaran-
deerd is. Code rood staat tegen dierenmis-
handeling aan. En code geel zit daar tussen 
in. Ezel Ishan werkt helaas in een ‘rode’ 
bakkerij. Zijn rug zit onder de wonden. 
Niet alleen door een slecht zittend zadel 
maar ook omdat het dier regelmatig stok-
slagen krijgt.

Succesvol lobbyen heeft ertoe geleid 
dat The Donkey Sanctuary steeds vaker 
welkom is in de Egyptische steenindus-
trie. Ook Ishan mogen we verzorgen. Ishan 
ondergaat de behandeling van onze colle-
ga Ahmed lijdzaam. Hij trilt over zijn hele lijf 
maar laat het toe dat Ahmed zijn wonden 
met jodium besprenkeld. Het dier is vol 
vertrouwen over de goede afloop. Nu maar 
hopen dat de steenbakkers inzien dat slaan 
echt geen zin heeft om een ezel vooruit te 
krijgen. Trouwens, dat werkt bij geen enkel 
dier.

ABRAR HEEFT GELUK: VOOR 
HEM ‘CODE GEEL’
Hoe groot is het contrast tussen Ishan en 
Abrar. De laatste heeft het grote geluk 
zijn dagen in een ‘gele’ steenbakkerij 
door te brengen. Ziet u het verschil op de 

IN DIT NUMMER:

EZELLEVENS REDDEN IN ONTWIKKELINGSLANDEN…

Zij hebben onze én uw hulp 
het meest nodig!

(Lees verder op de volgende pagina)

Munnibai bij de artsen van The Donkey Sanctuary.
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Het was een van dr. Elisabeth 
Svendsens grootste dromen, bijna 
vijftig jaar geleden. Toen ze in één 
keer de eigenaar werd van 204 ezels, 
dacht ze direct aan een nieuwe functie 
voor deze aan haar nagelaten dieren: 
zouden ze - althans degenen die daar 
geschikt voor leken te zijn - getraind 
kunnen worden tot therapie-ezel? 
Om verstandelijk beperkte kinderen 
te helpen vertrouwen in dieren én 
in zichzelf te krijgen? Er is sindsdien 
veel gebeurd…

Het zijn allang niet meer alleen kinderen 
met een geestelijke beperking die baat 
hebben bij ezeltherapie. Door de jaren 
heen hebben we het programma bijvoor-
beeld aangepast voor lichamelijk beperkte 
kinderen. Die doen meer spierkracht op 

door het rijden op een ezel, en leren hun 
balans te houden. Voor hen hebben we 
speciale zadels laten maken.

OP GELIJKE VOET
Daarnaast knappen autistische kinderen op 
van het contact met een ezel. Óp de ezel 
maar ook ernaast. Door het dier - letterlijk 
op gelijke voet - te aaien. Door samen een 
rondje te lopen. Door de ezel te knuffelen, 
eten te geven, alleen maar aan te kijken.

Ook Aaron had moeite zichzelf bloot 
te geven. Met het voor therapie-ezels 
kenmerkende geduld én een alweer 
aangepast behandelingsprogramma hielp 
ezel Jay-Jay het jongetje over zijn 
schroom heen. Nu zijn ze de beste vriend-
jes. En zegt één foto niet meer dan 
duizend woorden?

Eén foto zegt meer dan…

foto’s? Hiernaast Ishan vóór zijn behande-
ling, en daaronder de kerngezonde Abrar. 
In bakkerijen met code geel en zeker code 
groen zijn de ezels ook veel levendiger en 
vertonen ze veel meer natuurlijk gedrag. 
Het lijkt wel alsof de geest van ezels in 
rode bakkerijen gebroken is… 
 
STEUN ONS WERK IN ARME  
LANDEN
The Donkey Sanctuary doet er alles aan 
het leven van werkezels in India en Egypte 
zo aangenaam mogelijk te maken. Maar 
dat kost veel geld. Geld voor chirurgi-
sche apparatuur, voor medicijnen, voor 
verbandmiddelen, voor jodium, voor 
wondzalf, voor hechtmateriaal. Maar ook 
om voorlichting over ezelverzorging en 
gezonde voeding te kunnen geven en 
om folders achter te laten waarmee de 
eigenaren van ezels hun voordeel kunnen 
doen. Mogen we u daarom om uw steun 
voor dit goede doel vragen? Goed voor de 
ezels, goed voor arme mensen in ontwik-
kelingslanden? Alvast hartelijk bedankt!

(vervolg van pagina 1)

Ishan

Abrar
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Beste ezelvriend(in),
Ezels in arme landen werken meestal 
onder barre omstandigheden. Hun 
eigenaren hebben weinig geld voor 
hun verzorging en goede voeding. 
Waar wij genieten van de zon, is die 
met z’n bijbehorende verschroeiende 
hitte voor werkezels vaak de grootste 
vijand. En ook als je oud en krachteloos 
bent, wordt je nog geregeld voor 
de ploeg of een kar zware stenen 
gespannen.

Nee, ze hebben het lang niet altijd 
gemakkelijk, die arme ezels. Hoe 
goed kunnen wij uw giften dan ook 
gebruiken voor ons werk in landen 
als India en Egypte! Heeft u het 
hoofdartikel in deze Donkey Stories 
gelezen? Ik hoop dat u ons weer helpt!

De rest van de nieuwsbrief is gevuld 
met goed nieuws over ezels die door 
The Donkey Sanctuary zijn gered en/
of worden opgevangen. Elf, Ruffles, 
en ook Jay-Jay en vooral het jongetje 
Aaron: ze hebben het dankzij uw 
regelmatige steun beter dan ooit.

Tenslotte wijs ik nu nog even op de 
achterpagina. Daar gaat het deze 
keer over een bijzondere manier van 
steunen, namelijk via het testament. 
Drie mensen vertellen u waarom ze 
ons iets nalaten. Misschien inspireren 
hun motieven u. U kunt ons bovendien 
altijd bellen over dit onderwerp op 
033 – 422 72 59 (we hebben een 
speciale brochure klaarliggen). Tot de 
volgende keer!

Veel liefs,

(Kleindochter van dr. Elisabeth Svendsen, 

oprichter The Donkey Sanctuary)

Dawn Vincent



Ruffles is zestien jaar oud. Een kleine, 
rustige ezel die zijn leven lang op het 
Ierse platteland heeft gewoond. Totdat 
zijn eigenaar hem aan zijn lot overliet. 
Op een moerassige ondergrond, 
tussen grotere, sterkere en brutalere 
pony’s die het weinige verse gras 
voor Ruffles neus wegkaapten. Een 
mevrouw greep in…

Kansloos tussen veel grotere pony’s
De dame in kwestie maakte geregeld 
wandelingen in het moeras waar Ruffles 
leefde. Op een dag stond ze ineens voor 
de ezel. Ze zag zijn omgekrulde hoeven, 
merkte hoe slecht het dier ter been was, 
en vermoedde dat onder zijn dikke vacht 
een uitgemergeld ezellijfje schuil ging.

EMMER VOEDSEL
De volgende dag bezocht ze dezelfde 
plek. Nu met een emmer appels, wortels 
en maïs. Ruffles, helaas mensenschuw 
geworden, durfde haar niet te benaderen. 
De vrouw liet de emmer achter. De dag 

daarop was hij leeg. Maar of alleen Ruffles 
eruit had gegeten, wist ze niet. Weer 
zette ze een goedgevulde emmer klaar.

Dagen gingen zo voorbij, tot Ruffles zich 
eindelijk liet aanhalen. Vanaf dat moment 
ging het snel. De ezelliefhebster nam 
contact op met The Donkey Sanctuary, 
wees ons waar ze Ruffles steeds zag rond-
scharrelen, en wist de ezel te verleiden 
met ons mee te gaan. Op onze opvang 
is Ruffles helemaal opgeknapt. En de 
mevrouw? Die brengt geregeld een 
bezoek aan ‘haar’ ezel.

DIT DOEN WE ONDER ANDERE MET UW DONATIES 

Aangereden op een drukke weg…
Ezels behoren in veel landen tot het 
normale straatbeeld. Maar een ezel – 
of in dit geval een muilezel – op een 
drukke autoweg, dat is een ander 
verhaal. Levensgevaarlijk natuurlijk, 
voor mens en dier. Het ongeluk van 
Elf vlak voor kerst liep voor iedereen 
goed af. Maar hoe hij daar verzeild 
raakte… het blijft een raadsel.

Normaal gesproken bezoeken mensen 
historische steden om hun kerken, kaste-
len, universiteiten of oude vestingmuren. 
Vanwege het stadspark misschien. Of om 
opgeknapte idyllische arbeidershuisjes te 
zien. Maar een muilezel tussen de voor-
trazende auto’s? Daar kijk je pas écht van 
op.

NIETS GEBROKEN
Zeker van een aangereden muilezel. Er lag 
bloed op straat, het dier kon niet opstaan 
en leek in shock. De plaatselijke politie 
en vertegenwoordigers van de dieren-
bescherming regelden een transport 

naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis voor 
paardachtigen. Daar bleek dat Elf – zoals 
we de muilezel later zijn gaan noemen – 
gelukkig niets gebroken had. Vanaf dat 
moment raakte The Donkey Sanctuary bij 
de zaak betrokken.

EIGENAAR SPOORLOOS
Uit de giften van onze donateurs konden 
we de medische verzorging van Elf beta-
len. We zorgden er ook voor dat hij tijdens 
de kerstdagen niets tekort kwam. Én we 
gingen op zoek naar zijn eigenaar want Elf 
was niet gechipt. We bleven zoeken. Ook 
toen Elf al lang en breed uit het ziekenhuis 
was ontslagen. Ondanks berichten op de 
sociale media die de afgelopen maanden 
meer dan 3.000 gedeeld zijn, hebben we 
Elfs eigenaar niet op kunnen sporen.

Dus hebben we de inmiddels volledig 
herstelde muilezel een vaste verblijf-
plaats op een van onze opvangboerderij-
en aangeboden. We hebben er een echte 
vrolijkerd bijgekregen!
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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 ezelonderzoeksprojecten 
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.

WERELDWIJD ACTIEF

STICHTING THE DONKEY SANCTUARY
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The Donkey Sanctuary is pas écht 
bekend geworden nadat we een 
nalatenschap ontvingen van iemand die 
bij ons bekend staat als ‘Miss Philpin’: 
toen gingen we van 38 ezels in de 
opvang ineens naar 242. Ook nu nog zijn 
we blij met iedere nalatenschap – maar 
dan niet ‘in natura’ maar in de vorm van 
geld. Drie donateurs vertellen waarom 
zij ons in hun testament opnamen.

“Wij konden helaas niet meer zorgen voor 
onze beide ezels: onze stijgende leeftijd maakte 
het onmogelijk. Dolblij waren we toen The 
Donkey Sanctuary bereid bleek onze schatten 
de rest van hun leven op te vangen. Logisch 
dan toch dat we de stichting een legaat 
nalaten?”
De heer en mevrouw Baker

“Wat gebeurt er nou als je een kinderboerderij 
bezoekt? De koeien doen telkens een stap 
naar achteren als jij er een naar voren doet. 
De geiten zijn alleen maar geïnteresseerd in 
eten. Kippen vind ik een beetje saai. Maar 
ezels? Die willen direct ‘een praatje maken’. 
Alle reden om mijn favoriete dieren straks 
extra te steunen met een laatste gift.”
Anje de Griek

“Een jaar geleden heb ik mijn testament 
opgemaakt. Ik dacht daarbij ook aan The 
Donkey Sanctuary – die steun ik tenslotte al 
jaren. Mooi toen de notaris mij vertelde dat 
goede doelen met de ANBI-status vrijgesteld 
zijn van erfrechtbelasting: de ezels mogen alles 
houden!”
De heer T. de Groot

Waarom laten zíj 
ons iets na?  

Dr. Elisabeth Svendsen MBE, oprichter The Donkey Sanctuary


