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IN DIT NUMMER:

Ezelmishandeling? 
Pikken we nu écht niet meer!

Wat een eer dat ik, als directeur van The 
Donkey Sanctuary, dit verkorte jaarverslag 
over 2017 bij u mag inleiden. En wat fijn dat ik 
u zo kan danken voor al uw steun!

Duizenden ezels hadden uw donaties in 2017 
hard nodig. Wereldwijd. In India, van waaruit 
we steeds meer berichten ontvingen over 
misstanden in de steenovenindustrie (met 
als gevolg een intensieve actie in 2018). 
In landen als Kenia en Tanzania, waar ezels 
hun leven niet zeker zijn met gewetenloze 
stropers in de buurt die het om hun huid te 
doen is. En op eilanden in de Middellandse 
Zee, zo idyllisch voor toeristen, zo slecht 
vaak voor taxi-ezels - hoewel u daarover 
straks ook goed nieuws leest.

VIJFJARENDOELSTELLINGEN
Al onze acties, reddingen en programma’s 
kostten in 2017 veel geld. Dít jaar én de 
jaren erna is dat niet anders. Zo vindt u op 
de achterzijde van deze nieuwsbrief onze 
vijfjarendoelstellingen voor 2019-2023. Ik 
noem er hier een paar van. Het lijden van 
ezels die gefokt worden voor hun vlees, 
melk en - zeker - hun huid, moet afgelopen 
zijn. We accepteren geen mishandeling 

meer van ezels in Europa. En ezels die het 
slachtoffer zijn van natuurrampen, moeten 
direct op ons kunnen rekenen.

ALGEMENE GIFT
Ambitieuze plannen zijn het zeker. Maar 
voor een wereld zonder ezelleed zijn ze 
beslist noodzakelijk. Ik weet zeker dat u 
het daarmee eens bent. Mag ik u daarom 
tot slot vragen om een algemene gift voor 
ons werk? Per giro of - nog mooier - door 
een machtiging voor structurele steun af 
te geven? Alvast hartelijk bedankt!

Mike Baker
Directeur The Donkey Sanctuary
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GOED NIEUWS VOOR DE EZELS OP SANTORINI

De burgemeester 
werkt mee!

THE DONKEY SANCTUARY IS WERELDWIJD ACTIEF

Eindelijk! Eindelijk krijgen we de 
autoriteiten van het Griekse eiland 
Santorini mee om de misstanden rond 
de taxi-ezels aan te pakken! Het is 
de burgemeester zelf die in augustus 
instemde met onze plannen en zich 
hard gaat maken voor een alomvattende 
aanpak.

Burgemeester Anastasios-Nikolaos Zorzos 
stemt in met ons voorstel om meer scha-
duwplekken aan te brengen boven aan de 
haven. Daar komt ook stromende water 
zodat de ezels én uit de zon én zonder dorst 
tot rust kunnen komen. Ook de regels voor 

het werken met ezels worden aangepast: ze 
worden strenger, in lijn met Europese wetge-
ving. En tot slot krijgt The Donkey Sanctuary 
de gelegenheid eind 2018 trainingssessies te 
organiseren voor de taxihouders om ze met 
de nieuwe regels bekend te maken en voor te 
lichten over ezelwelzijn.

EERST ZIEN…
Nog vóór het begin van het nieuwe 
toeristenseizoen worden de veranderingen 
gerealiseerd. Hoewel we veel vertrouwen 
in de burgemeester hebben, blijven we 
natuurlijk de vinger aan de pols houden. 
Eerst zien, dan geloven!
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Beste ezelvriend(in),
Het eerste dat bij me opkomt als ik 
terugdenk aan 2017? De redding 
van zeven ezels in het Engelse 
Staffordshire. Ze leden chronische 
pijnen omdat hun eigenaar het vertikte 
om hun hoeven te kappen. Hoe 
onverantwoordelijk kun je zijn! En nu? 
De dieren zijn liefdevol opgevangen op 
een van  onze boerderijen en maken 
het prima. En het allermooiste? We 
ontdekten in de dagen na hun redding 
dat vijf van hen zwanger waren van 
een ezelsveulentje!

En herinnert u zich de orkaan Irma 
nog die op 6 september 2017 zo 
vreselijk huishield in het Caribisch 
gebied? Vier van onze medewerkers 
reisden af naar het eiland Barbuda 
om zich te ontfermen over de wilde 
ezels ter plekke. Ze zorgden ervoor dat 
de dieren niet meer op het vliegveld 
konden komen en redden hun leven 
met voedsel en water. Uw gulle steun 
maakte dit mogelijk!

Oh, en laat me die prachtige foto 
niet vergeten in de tweede Donkey 
Stories van 2017. Dat autistische 
jongetje Aaron dat van ezel Jay-Jay 
had geleerd zich bloot te geven. Zo 
mooi, dat lachende mannetje met die 
knuffelezel!

Drie herinneringen aan het succesvolle 
ezeljaar 2017. 
Drie herinneringen dankzij uw vrijge-
vigheid. 
Drie herinneringen die laten zien 
waarom het zo belangrijk is dat u ons 
blíjft steunen. 
Dank u wel!

Veel liefs,

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

Dawn Vincent
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In 2017 introduceerden we Stop het 
Stropen. U weet waar het over gaat? 
Onder de huid van ezel zit een onmisbaar 
bestanddeel voor een Chinees medicijn, 
ejiao. Nou ja, medicijn, het is sterk de vraag 
waar ejiao goed voor is. Een rapport van 
The Donkey Sanctuary toonde in 2017 
aan dat hiervoor tienduizenden ezels 
massaal geroofd en geslacht worden.

Met Stop het Stropen vroegen we over de 
hele wereld aandacht voor deze gruwelijke 
praktijken. Dat leidde er in 2017 al snel toe 
dat we met verschillende landen afspraken 
konden maken over het beschermen van 
ezels. Daar zijn nu ook exportverboden 

van ezels en ezelhuid van kracht. Een ander 
mooi succes: internationale webwinkel eBay 
stopte met de verkoop van ejiao.

GEVILD
Hoe belangrijk dit alles is? Lees wat Violet 
Antete overkwam, ezelhoudster in Tanzania: 
“Toen mijn kinderen even gingen kijken hoe 
onze ezels het maken, bleek er een vermist 
te zijn. Het was Tabu. We gingen met z’n 
allen zoeken. Ja, we vonden haar. Althans, 
wat er van haar over was. Spieren, botten, 
organen...” Tabu haalde elke dag water voor 
haar gezin. En nu was het arme dier gevild: 
om haar huid.

Mei 2017 kwam een langgekoesterde 
wens van The Donkey Sanctuary uit. We 
konden ons verouderde ezelhospitaal 
in Sidmouth vervangen door een 
gloednieuwe dierenkliniek. Hier kunnen 
we zieke ezels beter behandelen en ook 
dierenartsen en ezelhandelaren trainen 
in het verzorgen van de dieren. 

HELEMAAL HERSTELD
Jackie was een van de eerste patiënten. 
Het pas eenjarige ezeltje had een diepe 
scheur opgelopen in haar linker voorpoot. 
De wond was gaan infecteren. Een 
röntgenfoto - we beschikken nu over de 
modernste apparatuur - wees gelukkig uit 
dat er geen bot was gebroken. Jackie kreeg 
een antibioticum toegediend en een stevig 
verband omgelegd, en is helemaal hersteld.

‘Stop het Stropen’ wereldwijd succesvol

Welkom in onze 
nieuwe ezelkliniek

Waarom 
The Donkey 
Sanctuary?
Onze missie
Wij zijn opgericht om de kwaliteit van leven 
te verbeteren 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.

2017 
in cijfers

Aantal ezels onder onze directe 

zorg: bijna 7.000.

Nieuw baasje gevonden voor ruim 

2.000 ezels in Europa.

Meer dan 2.100 meldingen  

over mishandelde ezels in  

Europa opgevolgd.

Actief in een recordaantal  

van 38 landen.

1 nieuw ziekenhuis geopend.

Meer dan € 41 miljoen 

beschikbaar voor redding, opvang, 

therapie, acties en voorlichting.
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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 WERELDWIJD ACTIEF

STICHTING THE DONKEY SANCTUARY

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 ezels 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.

Helpt u de ezels al 
structureel?
Natuurlijk zijn we blij met iedere gift voor het 
redden van en opkomen voor ezels. Dus als u de 
bijgesloten giro wilt invullen: heel graag! Maar 
er is een nóg mooiere manier om te helpen. 
En dat is door de machtigingskaart voor 
structurele donaties naar ons terug te sturen.

GOEDKOPER EN MAKKELIJKER
De voordelen van structureel en automatisch 
doneren? Met regelmatige inkomsten kunnen 
wij onze uitgaven beter plannen. Dat stelt ons 
bijvoorbeeld in staat om bij een ramp snel af 
te reizen om ons over de getroffen ezels te 
ontfermen. Een automatische machtiging scheelt 
ons ook kosten en neemt ú werk uit handen. En 
u weet toch dat u zo’n afspraak op elk moment 
kunt beëindigen, zonder opgaaf van redenen?

Het complete jaarverslag downloaden? Dan kan vanaf onze website www.donkeysanctuary.nl

 1. We zorgen ervoor dat elke ezel in Europa een gelukkig en 
  gezond leven heeft.

 2. We verbeteren het leven van werkezels over de hele wereld.

 3. We verminderen het aantal lijdende ezels in de vlees-, 
  melk- en huidindustrie.

 4. We geven iedere ezel die het slachtoffer is van een natuurramp  
  direct de juiste zorg.

 5. We laten zien dat ezels de gezondheid en het geluk van mensen  
  positief beïnvloeden.

 6. We veranderen het denken van mensen over wilde ezels van  
  negatief in positief.

In 2017 kwam er een einde aan het laatste vijfjarenplan van  
The Donkey Sanctuary. Nu, in 2018, buigen we ons over de jaren 2019 
tot en met 2023. We gaan inzetten op zes doelstellingen, gericht op 
het bestrijden van ezelleed overal ter wereld en het verhogen van de 
status van de dieren die u en ons zo aan het hart liggen.

Dít gaan we de 
komende vijf jaar 
voor de ezels doen!
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