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Wat een jaar!

IN DIT NUMMER:

Of 2016 een succesvol jaar was voor The 
Donkey Sanctuary of nog beter, voor ezels? 
Reken maar! Meer inkomsten leidde tot meer 
uitgaven voor ezelopvang, voor therapie, en 
voor voorlichting over ezelwelzijn. Ook voor 
acties was er genoeg geld. Dat was trouwens 
hard nodig.

In de loop van 2016 ontvingen we immers 
zeer verontrustende berichten uit Afrika. Ezels 
zouden massaal gestolen en geslacht worden. 
Nader onderzoek leerde dat het vanwege hun 
huid was: dat bevat een onmisbaar bestanddeel 
voor een zeker Chinees medicijn. Nog hetzelfde 
jaar bereidden we de in 2017 losgebarste actie 
‘Stop het Stropen’ voor.

2016 was ook het jaar waarin we samen met 
de Universiteit van Milaan richtlijnen opstelden 
voor een betere behandeling van ezelinnen in de 
ezelmelkindustrie. Verder hebben we het hele 
jaar gebouwd aan ons nieuwe ezelziekenhuis 
in Brookfield. Afgelopen voorjaar volgde de 
feestelijke opening.

Allemaal mogelijk gemaakt door onze donateurs. 
Dank u wel!
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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.
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The Donkey Sanctuary was  
ook in 2016 in 35 landen actief.

We beschermden wereldwijd  
maar liefst 1,6 miljoen ezels  

en muildieren.

2016 in woord en beeld
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Beste ezelvriend(in),
Beste ezelvriend(in),

U kent het verhaal van mijn oma 
natuurlijk. Ze richtte The Donkey 
Sanctuary op toen ze een kleine 
veertig ezels had. Maar de echte groei 
kwam toen ze van de ene dag op de 
andere dag eigenaar werd van ruim 
tweehonderd ezels uit de nalatenschap 
van een mevrouw die toevallig van 
mijn oma had gehoord.

Iets dergelijks maakten onze Spaanse 
collega’s in 2016 mee. De eigenaar 
van honderd ezels overleed, de dieren 
konden nergens heen. Maar ja, zomaar 
honderd ezels erbij, dat is zelfs voor 
onze opvangboerderijen in Spanje erg 
veel in 1 keer. Daarom startte onze 
collega’s een actie op de sociale media. 
Met de eenvoudige noodkreet: ‘Wie 
wil er een ezel?’ 

Ongelooflijk maar waar, de actie 
slaagde! Het nieuws verspreidde 
zich razendsnel. En in een mum van 
tijd hadden alle honderd ezels een 
nieuw baasje. Sommige konden op 
boerderijen terecht, andere gewoon 
bij mensen achter hun huis. Een 
geweldige ‘boost’ van ezelliefde!

Het was een van de vele hoogtepunten 
in 2016. Waar die allemaal toe 
hebben geleid, leest u in dit verkorte 
jaarverslag. U zult zien dat we 
het afgelopen jaar weer zeer veel 
hebben kunnen betekenen voor ezels 
wereldwijd. Mede dankzij de steun 
van ons groeiende aantal donateurs 
uit Nederland. Mede dankzij u. Heel 
hartelijk dank daarvoor! 

Veel liefs,

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

Dawn Vincent
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6.921 ezels stonden in 2016 onder direc-
te zorg op onze opvangboerderijen.

Voor 1.846 ezels vonden we een nieuw 
baasje.

Met onze Ezeltherapiecentra hebben 
we meer kinderen met een lichamelijke en/
of geestelijke beperking kunnen helpen.

Zo’n 300.000 dierenliefhebbers bezoch-
ten afgelopen jaar onze grootste opvang-
boerderij in Sidmouth.

€ 34,6 miljoen gaven we wereldwijd uit 
aan ezelopvang, ezeltherapie, acties en 
voorlichting.

180 landen committeerden zich aan de 
mede door ons opgestelde richtlijnen voor 
ezelwelzijn.

In Ethiopië gaven wij training aan dieren-
artsen. Bij terugkeer naar hun gemeen-
schappen komen deze nieuwe vaardighe-
den de ezels ten goede.

In Tanzania hebben we de bouw van 
beveiligingshekken gefinancierd om ezels 
te beschermen tegen het stropen van ezels 
om hun huid.

Onze vrijwilligers gaven bij elkaar 41.000 
uur van hun tijd aan de ezels.
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Inkomsten       2016 gerealiseerd 2015 gerealiseerd

Inkomsten uit Fondsenwerving            

  Direct marketing     € 820.561   € 705.062  

  Giften     € 306.214   € 359.239  

          € 1.126.775   € 1.064.301

             

Andere inkomsten       € 1.195.674   € 787.091

             

  Totaal inkomsten       € 2.322.449   € 1.851.392

               

 Uitgaven     2016 gerealiseerd 2015 gerealiseerd

Uitgaven aan doelstellingen            

  Donkey Projecten     € 820.561   € 705.062  

  Educatie, voorlichting     € 468.627   € 376.116  

          € 1.289.188   € 1.081.178

             

  Kosten fondsenwerving       € 870.306   € 698.500

             

  Kosten management / administratie € 163.207   € 72.138

               

  Totaal uitgaven       € 2.322.701   € 1.851.816

               

  (verlies)/winst       € -252   € -424

               

Percentage besteed aan doelstelling in relatie tot inkomsten 55,5%   58,4%

Percentage besteed aan kosten fondsenwerving 37,5%   37,7%

Hiernaast ziet u hoeveel u en de 
andere Nederlandse donateurs in 
2016 bijdroegen aan de inkomsten 
van The Donkey Sanctuary. 
Inkomsten 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. Andere inkomsten 
zijn investeringen van onze 
internationale stichting. Daardoor 
kunnen we in Nederland nieuwe 
donateurs werven. Het aantal 
donateurs in Nederland stijgt elk 
jaar,  mede dankzij u!

Het is zeer belangrijk dat we actief 
blijven met fondsenwerving. Zonder 
donateurs immers geen inkomsten 
en dus geen hulp voor de ezels! 
Hoe meer donateurs we hebben, 
hoe beter het is. Dus als u vrienden, 
kennissen of familieleden hebt die 
net als u van ezels houden, wijs ze 
dan op de donatiepagina op onze 
website, zodat ook zij ons kunnen 
steunen. Samen staan we sterker en 
kunnen we meer ezels bereiken!
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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.
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STICHTING THE DONKEY SANCTUARY
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