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IN DIT NUMMER:

Er was een weesezeltje…

Kerstmis ligt alweer even achter ons. Maar bij 
The Donkey Sanctuary hebben we deze dagen 
nog vers in het geheugen. En niet alleen 
omdat ze zo gezellig waren. Op kerstavond 
werden we namelijk opgeschrikt door een 
alarmerend bericht van een ezeleigenaar. Het 
zag er naar uit dat zijn ezelin de geboorte van 
haar veulen niet zou overleven…  

U maakt in The Donkey Stories nogal eens 
kennis met ezelbezitters die het slecht met 
hun dieren voor hebben. Soms zelfs met 
regelrechte dierenbeulen. Zie alleen al het 
artikel op pagina 3. Maar natuurlijk zijn 
verreweg de meeste eigenaren van ezels 
dierenliefhebbers. Waarom zou je immers 
anders zo’n leuk dier houden? Ook de man 
die ons die kerstavond belde was, was dol 
op zijn - zwangere - ezelin.

VERDRIET
Maar de bevalling verliep niet voorspoedig. 
Het duurde allemaal veel te lang, de baby-
ezel leek vast te zitten, de conditie van 
de moeder werd iedere minuut slechter. 
Eindelijk was het veulen geboren. Maar voor 
de arme ezelin was het te laat. De dierenarts 
kon niets anders doen dan haar in laten 
slapen. Tot groot verdriet van haar eigenaar. 
En haar kind was een wees geworden. 
 
Ezelveulens kunnen niet zonder moeder 
en intensieve verzorging. Sam, zoals de 
eigenaar het beestje genoemd had, ook 
niet. En zo kwam het dat de bedroefde man 
met ons contact op nam. Met pijn in het 
hart nam de ezelliefhebber afscheid van de 
kleine Sam. Wij brachten het veulen direct 
over naar onze opvangboerderij. Daar 
hebben we hem wekenlang 24 uur per dag 
liefde en voeding gegeven. Gelukkig met 
succes.
 

IN BESTE HANDEN
En nu? Nu blijft Sam de rest van zijn 
leven bij ons in de opvang. Voor The 
Donkey Sanctuary is Sam een geweldig 
kerstcadeau. Maar gelooft u ons: voor de 
eigenaar van Sams moeder waren het zeer 
verdrietige kerstdagen. Gelukkig weet hij 
dat Sam bij ons in de beste handen is.

HELPT U ONS EZELS ALS SAM OP TE VANGEN?

Help ons!
Met uw steun vandaag kunnen we 
morgen een volgend weesezeltje 
redden en verzorgen. Overmorgen ook 
trouwens. Want ezels blijven ons én u 
nodig hebben. Dank u voor uw gift!  
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DIT DOEN WE MET UW DONATIES

Ezels helpen zelfs verdriet 
bij rouw te verzachten

Het overlijden van een dierbare doet veel 
pijn. Als die persoon ook nog uit zichzelf 
uit het leven is gestapt, maakt dat het 
verdriet van de nabestaanden vaak nog 
groter: omdat het zo moeilijk te bevatten 
is. Pete’s Dragons is een organisatie die 
mensen helpt met deze emoties om te 
gaan. En ezels blijken daar heel goed bij 
te kunnen assisteren. 

Toen Pete’s Dragons ons vroeg of onze 
ezels niet iets voor ze konden betekenden, 
aarzelden we geen moment. We zijn immers 
bekend met de opmerkelijk resultaten van 
onze ezeltherapie bij autistische kinderen. 
Interactie met ezels helpt hen hun gevoe-
lens te uiten. Dus waarom zouden ezels niet 
datzelfde effect hebben op mensen die over-
mand door verdriet volkomen vast zitten?

SPIEGELBEELD
Als supersociale dieren kunnen ezels heel 
goed non-verbale signalen van mensen 
opvangen. Zij reageren daar op hun beurt 
op met subtiele oor- en kopbewegingen. 
Maar ook van hun gedrag zoals terugdein-
zen, aarzelen of juist toenadering zoeken, 
lezen onze therapeuten veel af!

In feite zijn de emoties van onze getrainde 
ezels het spiegelbeeld van die van – in dit 

geval – mensen die de zelfmoord van een 
dierbare te verwerken hebben: emoties 
waar zij zelf geen weet van hebben. Het is 
dan aan onze therapeuten om die gevoelens 
met cliënten te bespreken en ze daar verder 
mee te helpen.

FUN DAYS
Kate Bedding van Pete’s Dragons zegt: 
“Regelmatig organiseren we zogenaamde 
Fun Days. Daarop nemen we onze cliën-
ten, die in verschillende stadia van rouw 
zitten, een dagje uit. Maak ook maar eens 
plezier, is de boodschap, mét jullie hele 
gezin bovendien. We zijn nu een keer met 
een paar families bij The Donkey Sanctuary 
op bezoek geweest. Het contact met die 
geweldige ezels leerde hen dat het helemaal 
niet erg is om bij al dat verdriet en die boos-
heid ook gewoon nog te lachen.”

LEUK EN LEERZAAM
En dat gebeurde volop! De gezinnen ontdek-
ten hoe leuk het is om ezels te verzorgen, 
te aaien, te voeden. Ook leerden ze veel 
van de emoties die ze daarbij bewust maar 
ook onbewust vertoonden. Precies zoals de 
bedoeling was. Pete’s Dragons keert dan 
ook zeker nog bij ons terug. Wie we daar het 
meest dankbaar voor zijn? Ú. Want u maakt 
onze therapieën mogelijk!

Beste ezelvriend(in),
Dank u wel! Dank u wel voor al uw 
steun aan The Donkey Sanctuary. 
Voor uw betrokkenheid bij ons 
werk. Voor de leuke berichten die u 
op onze Facebook-pagina plaatste. 
Voor de warme woorden die ik soms 
persoonlijk van u mocht ontvangen in 
e-mails en brieven. En vooral dank ik 
u namens al die ezels die u een beter 
leven hebt gegeven.

Bedankt, want… ik ga helaas The 
Donkey Sanctuary verlaten. Ik ga 
bij de Mare and Foal Sanctuary 
werken, als hoofd communicatie en 
fondsenwerving.

Ik heb er lang over getwijfeld of ik 
deze stap moest zetten. Maar toen 
bedacht ik me wat mijn oma ervan 
zou zeggen: volg je hart! En zó groot 
is de overstap naar paarden en pony’s 
toch ook niet? En ik blijf alle ezels op 
onze opvangboerderijen toch gewoon 
bezoeken? Ja natuurlijk! Toen wist ik 
dat het goed was. 

Onze directeur, Mike Baker, neemt de 
communicatie met u van mij over. Mike 
is net zo verzot op ezels als u en ik! Ik 
weet dan ook zeker dat u straks net zo 
enthousiast op zijn verzoeken reageert 
als u op mijn oproepen deed: u blijft 
altijd voor ezels opkomen!

Helpt u ook vandaag weer, zodat we 
weesezeltjes als Sam kunnen blijven 
opvangen? Voor mij nu voor de laatste 
keer: hartelijk bedankt!

Het ga u goed en veel liefs,

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

Dawn Vincent
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Herinnert u zich nog dat we eindelijk in 
goed gesprek waren met de autoriteiten 
op Santorini? Het Griekse eiland waar 
door onzorgvuldigheid en onwetendheid 
veel ezels te lijden hebben onder het 
toerisme? We zijn inmiddels flink 
gevorderd bij het verbeteren van hun 
situatie!

Natuurlijk realiseren we ons bij The Donkey 
Sanctuary heel goed dat het vervoeren 
van toeristen met ezels, van de haven naar 
het stadje bovenaan, onderdeel is van de 
cultuur en de economie op Santorini. Maar 
dit mag nooit ten koste van de dieren gaan! 
Gelukkig hebben we inmiddels het volgen-
de bereikt:

1. Lokale ambtenaren zijn getraind in 
ezelwelzijn en -verzorging;

2. Ze herkennen nu ook blessures bij de 
ezels als gevolg van overbelasting;

3. Zij gaan de ezeltaxihouders over goede 
verzorging en basis gezondheidszorg 
voorlichten;

4. Er worden regels over het omgaan 
met ezels op de gemeentelijke website 
geplaatst.

SCHADUW EN WATER
Binnenkort reizen we weer af naar Santorini. 
Dan gaan we kijken of de afgesproken scha-
duwplekken al af zijn en of er een waterlei-
ding is aangelegd zodat de ezels hun dorst 
kunnen lessen. Volgens afspraak moet dit 
gebeuren voor aanvang van het toeristen-
seizoen. We houden u op de hoogte!

Het gebeurt niet zo vaak dat dierenbeulen 
echt de gevangenis in moeten. Maar een 
Engelse rechter had er deze keer geen 
enkele moeite mee de eigenaar van 31 
paarden en twee ezels tot 17 weken 
hechtenis te veroordelen plus het betalen 
van een flinke boete. Wat hij de weerloze 
dieren had aangedaan, was eenvoudig te 
erg voor woorden… 

Een ooggetuige verklaart: “Vers water 
ontbrak volledig. De dieren moesten drinken 
uit een modderpoel. De stallen verkeerden 
in een erbarmelijke conditie. Overal lag bruin 
hooi, het stonk er verschrikkelijk. In troggen 
lagen wortels te rotten. Ergens stond een 
container met groen water waarin dode 
maden ronddreven.”

INSLAPEN
De getuige vervolgt: “Bijna alle dieren 
hadden medische zorg nodig. Twee 
paarden waren er zo slecht aan toe dat de 
dierenarts ze moest laten inslapen. En de 
hoeven van de ezels – moeder en kind, we 
noemen ze Molly en Phoebe - waren in 
geen maanden bekapt, ze konden amper 
nog lopen.”

Met de criminele eigenaar veilig achter 
slot en grendel, was het de vraag wie de 
dieren zou opvangen. Natuurlijk konden 
Molly en Phoebe rekenen op The Donkey 
Sanctuary en donateurs zoals u! De 
paarden zijn overgebracht naar een met 
ons bevriende paardenopvang.

Ondertussen op Santorini…

17 weken de gevangenis in!
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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

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.

Donkey Sanctuary Nederland

Ezelberichten op 
internet, Twitter en 
Facebook.
VOLG ONS ONLINE 
EN WORD VRIEND VIA
DONKEY SANCTUARY 
NEDERLAND OP FACEBOOK!

‘VAN MIJ!’
Facebook

Op onze Nederlandse Facebook-pagina 
vindt u de mooiste en leukste ezelfoto’s 
en -filmpjes. Maar ook in Engeland kunnen 
ze er wat van. Op 3 februari publiceer-
den de Britten een geweldig Facebook-
filmpje van twee ezels die ‘vechten’ om een 
laars. Onbetaalbaar zoals de een de ander 
uitdaagt!

BESTE VRIENDEN 
Facebook

Jack en zijn beste vriendin Diane zijn 
geadopteerd door Walking Dead-acteur 
Jeffrey Dean Morgan. Bijzonder is dat Diane 
een emoe is. Toen ze het koppel wilden 
scheiden en Jack bij de andere ezels wilden 
doen, protesteerden ze beide luidkeels. Nu 
mogen ze voor altijd samen blijven.

AL KENNIS GEMAAKT MET ONZE 
REUZEN? 
Facebook

Op de foto zie je de Poitou ezels, van 
oorsprong afkomstig uit de regio Poitou 
in Frankrijk. Het is een van de grootste 
ezelrassen en is van oorsprong een werkezel. 
Er zijn er nog maar weinig van over en is 
daarom een bedreigde diersoort. Ze staan 
bekend om hun opvallende vacht, die hangt 
in lange dread locks. Met een beetje geluk 
zijn ze te spotten via onze webcams, in de 
Buffalo Barn.

KOM ONS AANMOEDIGEN
Twitter

Bent u toevallig in London op 28 april? (zou 
toch kunnen?) Kom ons team aanmoe-
digen tijdens de Virgin Money London 
Marathon 2019: voor het goede doel!

GOED WEEKEND ALLEMAAL!
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