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Stop het stropen
WERELDWIJDE SLACHTING VAN EZELS OM HUN HUID!

Er vindt, op dit moment, een 
ongekende slachtpartij van ezels 
plaats. Niet vanwege hun vlees. Maar 
om hun huid. Jonge ezels, oude ezels, 
ezels van arme mensen die volledig 
van hun lastdier afhankelijk zijn. In 
sommige landen zijn ezels letterlijk 
vogelvrij. The Donkey Sanctuary slaat 
alarm en gaat samen met u de strijd 
aan tegen deze wrede moordpartijen.

Hebt u al over onze actie ‘stop het 
stropen’ gelezen? Misschien zelfs al een 
gift gestort zodat we regeringen en het 
publiek overal ter wereld kunnen wijzen 
op en overtuigen van de kwalijke effecten 
van de slachtingen? Heel hartelijk dank! 
Leest u anders vooral door.

CHINEES POTENTIEMIDDEL
Dit zijn de feiten. De huid van ezels bevat 
een gel die onmisbaar is voor de productie 
van een Chinees medicijn, ejiao. Het middel 
zou onder meer goed zijn voor de potentie 
en vruchtbaarheid. Sinds een paar jaar is 
de vraag naar ejiao explosief gestegen. 
Dat komt door de sterk groeiende 
middenklasse in China. Miljoenen 
Chinezen hebben tegenwoordig het geld 
om zich luxe artikelen aan te schaffen.

De gevolgen zijn rampzalig. In China is 
het aantal ezels gedaald van 11 miljoen 
in 1990 tot 6 miljoen in 2014 (recentere 
cijfers zijn nog niet beschikbaar). De 
Chinezen zijn dan ook koortsachtig op 
zoek naar nieuwe bronnen. Die vinden 

ze in allerlei landen. Van Pakistan tot 
Colombia. Maar verreweg het meest in 
Afrika.

BIJ DUIZENDEN TEGELIJK GEVILD
In alle landen onder de Sahara worden 
ezels bij honderden, soms duizenden 
tegelijk gedood en gevild. Hun huiden 
worden zo snel mogelijk naar China 
verscheept en naar reusachtige ejiao-
fabrieken getransporteerd. Er worden 
zowel legaal als illegaal ezels gedood. In het 

laatste geval worden de dieren gewoon 
geroofd. De eigenaren zijn wanhopig.
Want in Afrika zijn miljoenen mensen 
afhankelijk van hun ezel als werkdier. 
Ezels bewerken het land, en vervoeren 
producten, ouderen en zwangere 
vrouwen van A naar B. Doordat ezels nu 
schaars worden, stijgen hun prijzen. Voor 
een nieuwe ezel moet een straatarme 
Afrikaan dus veel meer neertellen dan 
voor zijn oude. Onmogelijk voor velen!

(Lees verder op de volgende pagina)

IN DIT NUMMER:

Ezels zijn van nature echte scharre- 
laars. Ze struinen de grond af op zoek 
naar wat eetbaars. Dat verveelt nooit. 
Maar op onze opvangboerderijen 
is geen ongerepte natuur. Daarom 
bedachten de collega’s in Birmingham 
iets om aan het ezelinstinct tegemoet 
te komen: een gras- en kruidenbak. 

Men neme een oude speelgoeddoos. Met 
laat er planten, gras en kruiden in groeien. 
En men zet dedoos tussen de ezels in. Zie 
wat er gebeurt! 

De dieren zijn direct geïnteresseerd in 
het merkwaardige ding. En wat ruikt het 
lekker: vooral de mint! Al snel proberen 
vijf, zes ezels tegelijk hun tong om de mint 
te krullen. Wie een hap weet te nemen, 
wendt zich triomfantelijk tot de ezels 
verder weg. Die ruiken de frisse adem van 
de gelukkige en spoeden zich ook naar de 
doos.

Hiermee bereiken we drie dingen. De 
natuurlijke nieuwsgierigheid van de ezels 
wordt gewekt. Ze gaan op zoek naar 
voedsel. En ze tonen meer belangstelling 
voor elkaar. Net als in de natuur.

Je neus achterna
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Waarschuw anderen voor 
zomers ritje op een ezel!
Ongetwijfeld herinnert u zich onze 
campagne op het Griekse eiland 
Santorini. Daar waar reusachtige 
cruiseschepen aanleggen, toeristen 
de hoge trappen zien, en velen van 
hen besluiten zich door een van de 
honderden ezels naar boven te laten 
vervoeren. Zo fout!

De arme ezels staan de hele dag in de 
zon. Nergens is schaduw. Water is er 
veel te weinig of niet. Hun hoeven zijn 
niet geschikt om de ongelijke traptreden 
goed te nemen. Ze glijden uit. Ze hebben 
honger. Wonden worden niet verzorgd. 
En de toeristen die ze dragen, zijn vaak 
veel te dik en te zwaar.

(vervolg stop het stropen)

En het leed dat de ezels wordt aangedaan? 
Denkt u alleen al aan de pijn, de angst, 
de stress. Het te jong van je moeder 
gescheiden worden als die naar de slacht 
gaat. Oude ezels die nu noodgedwongen 
achter de ploeg gespannen worden maar 
daar veel te zwak voor zijn. Dat zijn echt 
vreselijke gevolgen.

STOP HET STROPEN
Dit kan zo niet langer. We moeten nú 
ingrijpen. The Donkey Sanctuary roept 
daarom regeringen wereldwijd op:

1. de handel in ezelhuiden in hun land 
direct te beëindigen: stop het stropen. 

2. het doden van ezels voor hun huid te 
verbieden. 

3. samen met ons hun bevolking bewust 
te maken van de negatieve gevolgen 
van de huidhandel voor mens en dier.  

4. samen met ons hun gemeenschappen 
te beschermen tegen de (il)legale 
ezelhandel.

SUCCESVOLLE ACTIE
Een paar jaar geleden is The Donkey 
Sanctuary een alom gesteunde actie op 
Santorini begonnen. Sindsdien is de situatie 
ter plekke al wel verbeterd. Toeristen zijn 
gewaarschuwd en dierenartsen zien nu 
toe op het welzijn van de dieren.

Maar ook op andere eilanden in de 
Middellandse Zee komt nog steeds veel 
ezeltaxihouderij voor. En in diverse landen 
in Noord-Afrika. Dus nu de zomer eraan 
komt en uw vrienden, vriendinnen of 
kennissen misschien naar Cyprus, Mallorca 
of Tunesië gaan: raad ze met het oog op 
de gezondheid van de dieren alstublieft af 
een ezel te berijden!

VUL VANDAAG NOG DE GIRO IN 
Deze zeer noodzakelijke lobby kost veel 
geld. Zonder uw steun kunnen we niet 
verder. Dus mocht u nog niet voor dit 
belangrijke doel gedoneerd hebben: vul 
dan alstublieft vandaag nog de bijgevoegde 
giro in met een gulle bijdrage voor onze 
strijd. Alleen samen met u kunnen we het 
massaal slachten van onschuldige ezels 
een halt toeroepen.

HET RUWE TRANSPORT  
VAN LEVENDE EZELS.
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Beste ezelvriend(in),
Wat een gevarieerde Donkey Stories, 
vindt u niet? Echt een met een 
lach en een traan. Met het artikel 
over de afschuwelijke jacht op 
ezelhuiden als verdrietig dieptepunt. 
Maar de Facebook-berichten op de 
laatste pagina zijn dan weer vrolijke 
hoogtepunten. Zo moet u beslist op 
onze Engelse Facebook dat filmpje 
over die dartelende ezels op Woods 
Farm bekijken!

Dat The Donkey Sanctuary nog heel 
veel te doen heeft, blijkt in elk geval uit 
ieder bericht. Voor ‘stop het stropen’ 
vragen we deze keer uw steun. De 
lobby tegen de slachtpartijen van ezels 
om hun huid kost nu eenmaal veel geld.

Waarschijnlijk kom ik later in het 
jaar bij u terug voor een gift voor de 
bescherming van mens en ezel in de 
Zuid-Aziatische steenindustrie. Daar 
moet écht iets veranderen maar - 
zoals u ook op de pagina hiernaast 
kunt lezen - dat vraagt tijd.

Dan laten we u natuurlijk ook graag 
zien waar we uw regelmatige giften 
voor gebruiken. Bijvoorbeeld voor de 
opvang van zwaar mishandelde ezels. 
We bevrijden ze, zorgen ervoor dat 
hun eigenaren gestraft worden, en 
verzorgen de dieren de rest van hun 
leven op onze boerderijen. Dat geldt 
ook voor Alan en Hazel. Zo bang, 
samen in het donker…

Veel liefs,

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

Dawn Vincent



Waarschuw anderen voor 
zomers ritje op een ezel!

Miljoenen mensen in Zuid-Azië 
werken in de steenindustrie. Dat doen 
ze samen met honderdduizenden 
werkdieren waaronder heel veel 
ezels. De condities voor mens en dier 
zijn erg zwaar. Bovendien is de sector 
zeer vervuilend. Maar veranderingen 
zullen slechts geleidelijk gerealiseerd 
kunnen worden…

The Donkey Sanctuary en de International 
Labour Organisation hebben voor 
het eerst onderzoek gedaan naar de 
omstandigheden in de Zuid-Aziatische 
steenindustrie. De conclusies zijn pittig. 
Mensen worden gedwongen aan het 
werk gezet. Veel kinderen ook, soms nog 
maar vijf of zes jaar, vaak gescheiden van 
hun familie. En ook zwangere vrouwen 
zijn geen uitzondering.

Steen voor steen
THE DONKEY SANCTUARY ONDERZOEKT MISSTANDEN IN DE STEENINDUSTRIE

VOORTDUREND SLAAG
Ezels, muildieren en paarden doen 
extreem zwaar werk. Ze sjouwen dag en 
nacht met stenen, zijn niet goed bezadeld, 
en wonden hebben geen tijd om te 
genezen. De dieren hebben bovendien 
geen toegang tot eten en drinken, en 
worden voortdurend geslagen.

Maar vanwege de enorme (financiële) 
belangen, zal de sector niet van de ene op 
de andere dag veranderen. Het rapport 
van The Donkey Sanctuary opent in 
elk geval de ogen van machthebbers 
en milieugroeperingen. Nu moeten 
voornemens nog in concrete daden 
worden omgezet. We houden u op de 
hoogte van het vervolg.

Kunt u zich voorstellen om altijd in 
het donker te leven? Nooit de zon op 
je gezicht te voelen? Geen kant op 
kunnen, nauwelijks de ruimte hebben 
om te ademen? De ezels Alan en Hazel 
maakten dit iedere dag mee. Tot The 
Donkey Sanctuary dankzij uw steun 
kon ingrijpen.

Soms zetten we uw giften in voor 
speciale acties als ‘stop het stropen’. 
Soms voor het geven van voorlichting 
over ezelwelzijn aan mensen in arme 
landen. En soms om ezels in nood te 
kunnen bevrijden en opvangen. Dat 
deden we met Alan en Hazel.

DOODSBANG
Onze welzijnsmedewerker Hannah 
Bryer zegt: “De dieren waren opgesloten 

in een stal. Er lag nauwelijks hooi of stro 
op de grond. In plaats daarvan stonden de 
ezels in hun uitwerpselen. Doodsbang. 
In het pikkedonker.” Onmiddellijk 
bracht Hannah de ezels over naar een 
van onze boerderijen. Daar heeft de 
dierenarts ze onderzocht, hun tanden 
en kiezen bijgevijld, hun hoeven bekapt 
en medicijnen toegediend.

MAG HET LICHT AAN?
Hazel maakt het inmiddels redelijk. Maar 
Alan is nog steeds bang. Voor mensen én 
voor het donker. Door veel liefde en het 
aanlaten van het licht ‘s nachts, gaat het 
nu iets beter met hem. Er is echter nog 
een lange weg te gaan. Gelukkig kunnen 
we daar dankzij uw steun rustig de tijd 
voor nemen.

Dit doen we onder andere 
met uw donaties 
EEN LEVEN LANG IN HET DONKER

Super 
Lynde en 
Terra!
Tijdens de kerstfair in Aarts-
woud hebben Lynde en Terra 
met veel enthousiasme spulle- 
tjes verkocht en de opbrengst 
geschonken aan The Donkey 
Sanctuary. Dankzij hun over- 
tuigende verhalen waarom er 
hulp nodig is voor het opvangen 
van mishandelde ezels, hebben zij 
in 2 dagen tijd €550,- opgehaald! 
Wij zijn uiteraard heel erg trots 
op deze 2 superdames!

We hopen dat er nog meer leuke 
acties worden georganiseerd voor de 
ezels. Laat het ons weten, misschien 
zetten we dan jouw verhaal in onze 
volgende nieuwsbrief. Lynde en 
Terra, nogmaals hartelijk bedankt 
namens The Donkey Sanctuary!
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The Donkey Sanctuary is opgericht door Dr Elisabeth Svendsen MBE in 1969.
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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 
momentweer 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 zijn actief in 35 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.

Donkey Sanctuary Nederland

WERELDWIJD ACTIEF

STICHTING THE DONKEY SANCTUARY

Ezelberichten 
op Facebook
VOLG ONS ONLINE 
EN WORD VRIEND VIA
DONKEY SANCTUARY 
NEDERLAND OP FACEBOOK!

ZO GELUKKIG…
Facebook Engeland, 17 maart 2017
Wat leuk dat jullie ook naar mensen 
toekomen. Mijn moeder woont in een 
verzorgingstehuis. Hier zie je haar met 
Paddy. Ze is zo gelukkig!

HARTELIJK BEDANKT
Facebook Nederland, 
21 februari 2017
Altijd leuk om een lief 
kaartje te krijgen om ons 
te bedanken voor wat 
wij voor ezels doen!

KIJK ZE RENNEN!
Ga naar onze Engelse Facebook, kijk 
bij video’s, en zoek het filmpje getiteld:  
‘Fox group at Woods Farm’ op. Genieten!

HET GEWETEN VAN EEN EZELFAN
Facebook Nederland, 9 maart 2017
Ik heb het in Santorini ooit eens mogen 
aanschouwen. Hoe mensen de berg op en 
af gaan, te zwaar voor de ezeltjes onder de 
hete zon. Terwijl er een kabellift was om 
te nemen. En dat was maar één ervaring 
over hoe slecht ze behandeld worden. Als 
iedereen een paar euro zou doneren. We 
gaan wel naar Noord-Afrika en andere 
landen op vakantie. Zien het leed ook bij 
bijvoorbeeld paarden. En toch… zeggen 
we zielig en pakken het vliegtuig naar 
huis zonder iets te doen voor deze arme 
stakkers. Mijn geweten knaagt...
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