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- SPECIALE REDDINGSEDITIE! Ezels in nood redden. Dat is waarom dr. Elisabeth Svendsen
The Donkey Sanctuary heeft opgericht. Zij kwam op voor
ezels die aan hun lot over zijn gelaten. Die geen eten krijgen
of mishandeld worden. Dr. Svendsen kon het niet aanzien
als ezels zonder beschutting in de brandende zon toeristen
vervoeren. Of als ze met open wonden rondlopen. Al die
dieren moeten op The Donkey Sanctuary kunnen rekenen.
Op liefde, opvang en medische zorg. Dat kunnen we ze
alleen maar geven met uw financiële steun. Lees in deze
Speciale Reddingseditie van The Donkey Stories welke ezels
we de afgelopen tijd hebben gered. En help ons hen een
beter leven te geven: vul alstublieft de giro in!

ZO KON ROMA UIT HET MOERAS GERED WORDEN

Het was bijna te laat!
Daar stond ze. Of eigenlijk: dreef ze. Bevend
over haar hele lijf, doodsbang, uitgeput, totaal
ontredderd. Ezelveulen Roma was in het moeras
terecht gekomen. Zonder hulp was ze kansloos.
Wat een opluchting dat onze welzijnsadviseur
Jane Bruce net in de buurt was!
Het incident speelde zich af in Ierland. Jane
Bruce van The Donkey Sanctuary was op weg
naar een melding over verwaarloosde ezels
in de buurt van Galway, aan de westkust. Ze

zag een aantal paarden langs de kant van de
weg. Rusteloos. Jane besloot poolshoogte te
nemen. Al gauw bemerkte ze de reden van hun
nervositeit. Even verderop stonden een paar
jonge ezels in hetzelfde weiland. Terwijl Jane
op hun afliep, bleven haar laarzen steeds meer
in de drassigheid steken. Toen ontwaarde ze een
stukje echt moeras. Met daarin de arme Roma, al
bijna tot haar rug in de modder gezogen...

overgebracht worden. Daar krijgt ze alle medische - zorg die ze nodig heeft.

ALLEEN MOGELIJK DANKZIJ U

Ziet u, zonder uw steun wij kunnen dit soort
reddingswerk niet doen, laat staan ezels alle
noodzakelijke nazorg bieden. Daarom zijn we zo
blij met uw regelmatige donaties. Kunnen we
ook vandaag weer op u rekenen…?

TOUWEN EN VEEL GEDULD

In haar eentje zou Jane het wanhopige dier
nooit hebben kunnen redden. Er was veel haast
geboden! Jane riep de lokale politie op die
binnen een paar minuten op de plaats des onheils
arriveerde. Met touwen, veel geduld, nog meer
gesus en vooral heel veel overtuigingskracht
wisten Jane en de agenten Roma uiteindelijk uit
het moeras te trekken.
Toen ging het snel. Met de trailer van een
bevriende dierenbeschermingsorganisatie werd
Roma in grote vaart naar een dierenarts
gereden. Die maakte eerst nog de grap dat het
veulen, groen geworden door alle kroos, nu pas
een echte Ierse ezel was. Daarna werd hij direct
ernstig. Hij stelde vast dat Roma hoge koorts
had en een shock had opgelopen. Maar Roma
is sterk. Na een paar dagen kon ze al naar de
opvang van The Donkey Sanctuary in Liscarroll
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REDDING VOOR 2.500 EZELS

Met het bijvoeren van
ezels armoede voorkomen
Beste ezelvriend(in),
Ja of nee: ezels zijn één van de meest
vriendelijke en vergevingsgezinde
dieren die er zijn. Ja of nee: miljoenen
ezels in de wereld leiden een onnodig
moeilijk leven. Ja of nee: deze lieve
dieren verdienen het zó dat we voor
ze opkomen.

Tanzania is geteisterd geweest door
enorme droogte. De Dodoma regio
bijvoorbeeld, is veranderd in een
woestijn waar niets meer groeit en veel
waterbronnen opgedroogd zijn. Mens
maar zeker ook dier heeft daar erg onder
te lijden. Vooral ezels. Tegelijkertijd
verdienen veel mensen juist met hén als
lastdier de kost.

STEEDS MAGERDER

Alle reden voor The Donkey Sanctuary om
bij te springen. Niet minder dan 2.500 ezels
hebben we de afgelopen maanden met
steun van onze donateurs bijgevoerd. Het is

de redding voor iemand als Esther, moeder
van zeven kinderen. Haar twaalf ezels halen
normaal gesproken water voor de hele buurt.
Tegen betaling. Daarvan kan Esther net rondkomen. Maar nu moeten de ezels de laatste
restjes water veel verder zoeken. Toen ze haar
dieren met de dag zag vermageren, vreesde ze
dat ze terug zou vallen in de armoede.
Dankzij onze én uw hulp is het niet zo ver
gekomen. Nu haar ezels genoeg eten, hebben
ze voldoende energie om iedere dag die extra
kilometers te lopen. Moeder Esther kan het
schoolgeld voor haar kinderen weer betalen.

Ik weet uw antwoorden natuurlijk wel.
Gelukkig maar! Want u bent voor The
Donkey Sanctuary onmisbaar als het
gaat om het redden van ezels in nood.
Bijna dagelijks moeten we in actie
komen. Overal ter wereld. Roma, Echo,
Will, Coco, Lola, Cheeko en Snowy zijn
nog maar een paar van de ezels die
we gered hebben en een beter leven
willen geven. Omdat ze zo leuk zijn. En
omdat we van ze houden.
Uw steun is daarbij ook vandaag weer
hard nodig. Ons werk kost nu eenmaal
veel geld. Ik hoop dan ook op uw gift.
Om voedsel en medicijnen te kunnen
kopen. Om onze welzijnsadviseurs op
pad te kunnen sturen. Om voorlichting
te kunnen geven zodat mensen beter
voor hun ezels gaan zorgen.

Schandelijke verwaarlozing!

En om nog even op die eerste vraag
terug te komen: ja, ezels zijn inderdaad
zeer vergevingsgezinde dieren. Hoe
zwaar ze ook mishandeld zijn, ze zullen
niet snel hun vertrouwen in mensen
verliezen. Uw gift laat weer eens zien
hoe terecht dat is. Hartelijk bedankt!

Wat ziet ezeltje Echo er op de eerste
foto ongelukkig uit. Met zulke hoeven
kún je helemaal niet lopen. Ze krullen
om tot bijna zijn schenen. Een schandelijk geval van verwaarlozing. Na
onderzoek blijkt dat Echo’s hoeven
zelfs nog nóóit bekapt zijn. Het arme
dier is bovendien erg schrikachtig.
Geen wonder als je vanaf je geboorte
ruim drie jaar geleden genegeerd en
nauwelijks verzorgd bent. Toch hebben
we er alle vertrouwen in dat Echo
het wel gaat redden. Maar daarvoor is
liefde, zorg en geld nodig.

Veel liefs,

Dawn Vincent
(Kleindochter van dr. Elisabeth Svendsen,
oprichter The Donkey Sanctuary)
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We wisten
van niets…

U weet waarschijnlijk dat het hoofdkwartier van The Donkey Sanctuary in
het Engelse Sidmouth ligt. Het zal daar
in de buurt wel de meest veilige plek op
aarde voor ezels zijn, denk je dan. Niets
is echter minder waar. De vijf ezels in
dit artikel sleten hun ellendige leven
praktisch bij ons in de achtertuin. We
hadden er totaal geen weet van.
De ezels waren er bijzonder slecht aan toe.
We moesten zelfs twee van hen, Tictac
en Holly, meteen laten inslapen. Voor Lola,
Cheeko en Snowy kwam de redding net op
tijd. Ze zaten onder de luizen, hun hoeven
waren heel lang niet bekapt, en conditioneel waren ze nauwelijks nog iets waard.
Een van hen had zelfs een grote open wond
aan een poot.

OORDEEL ZELF

Zoals u op de foto ziet, zijn Lola, Cheeko en
Snowy inmiddels aardig opgeknapt op onze
opvangboerderij. Ondertussen kreeg de
eigenaar van de politie een proces verbaal.
Onlangs verscheen hij voor de rechter.
Hij bekende schuldig te zijn aan ernstige
dierenmishandeling, en mag vijf jaar lang
geen ezels houden. Oordeelt u zelf: een
zware of milde straf…?

Na: Lola, Cheeko en Snowy (v.l.n.r.)

Verbod op rodeo-ezels!
Onze Spaanse collega’s van El Refugio del Burrito zijn erin geslaagd de autoriteiten in het
Catelaanse Roda de Berà ervan te overtuigen dat een rodeo met ezels gewoon niet kán.
Overigens was de lokale bevolking ook al tegen dit onzalige idee in protest gekomen. Een
massaal ondertekende petitie maakt echter onvoldoende indruk op de burgemeester. De
morele druk van El Refugio deed dat gelukkig wel. Een echte overwinning die veel ezels leed
bespaard heeft!

Ezels
redden uit
de kaken
van hyena’s

De bewoners van het Lamu eiland
in Kenia houden traditioneel ezels.
De dieren worden goed verzorgd en
hebben niets te klagen. De aanhoudende droogte in Kenia heeft daar ruw een
eind aan gemaakt. Hyena’s, wanhopig
vanwege het uitblijven van regen, zijn
naar het eiland gezwommen en vallen
daar de ezels aan. Een team hulpverleners van The Donkey Sanctuary is
naar Lamu afgereisd om medische hulp
aan gewonde ezels te verlenen en hun
eigenaren te helpen veilige omheiningen te maken. De eerste hyena’s zijn
ook alweer teruggebracht naar het
vaste land.
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Ze kon er niets aan doen
Niet alle ezels die door The Donkey Sanctuary
gered worden, hebben slechte baasjes. Vaak
weten mensen gewoon niet goed hoe ze met
een ezel om moeten gaan. Dat gold bijvoorbeeld
voor de eigenaresse van Coco en Will…
Coco en Will zijn twee lieve ezels. Coco is licht
nerveus en een beetje afwachtend, Will stapt op
alles en iedereen af en ziet geen gevaar. Samen
vormen ze een perfect koppel. De eigenaar had
gedacht dat de ezels samen met haar paarden
konden leven maar om onduidelijke redenen
lukte dat niet. Daarom verplaatste ze Coco en
Will naar een apart weiland.

WAT IS ER MIS?

Daar hadden de ezels ruim voldoende te eten.
Jammer alleen, dat ze nooit de beschutting
opzochten. Daar stond toch een eenvoudig
maar goed schuurtje? De eigenaresse maakte
zich zorgen. Ze had de indruk dat de gezondheid

van haar ezels achteruit ging. Haar paarden
trokken zich bij wind, regen en kou wél in een
vergelijkbare schuur terug. Wat was er mis?
Dat bleek toen de dame onze dierenarts om raad
vroeg. Hij wees haar erop dat ezels echt anders
zijn dan paarden. Hun vacht is bijvoorbeeld lang
niet zo bestand tegen vocht en kou. Maar dat
schuurtje dan? Het gammele schuurtje had een
dak vol gaten. Prima voor paarden. Maar niet
geschikt voor ezels.

VERDRIETIG

Helaas had de eigenaresse van Coco en Will geen
geld om een echte schuur te laten bouwen. Wat
nu? Gelukkig konden de ezels op een van onze
boerderijen terecht. Verdrietig nam hun bazin
afscheid van haar dieren. Maar natuurlijk mag ze
ze zo vaak bezoeken als ze wil.

Stop het stropen!
In deze Speciale Reddingseditie mag onze
strijd tegen de huidenhandel natuurlijk niet
onvermeld blijven. Onze én uw protesten werpen hun vruchten af. Overal ter
wereld groeit de verontwaardiging over het
massaal doden van ezels om hun huid. Alleen
maar omdat die een gel bevat waarmee
een onduidelijk Chinees medicijn gemaakt

wordt! Steeds meer regeringen vaardigen
exportverboden van ezels en huiden uit.
Daarmee is het leven van duizenden ezels
gespaard. Maar zolang er nog steeds ezels
geroofd en illegaal geslacht worden, gaan
we door. Ook daarvoor hebben we uw
donaties nodig!

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.

STICHTING THE DONKEY SANCTUARY
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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