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Geef een geweldige Dierendag aan…

Vrijdag 4 oktober is het weer zo 
ver: Dierendag! Dan zetten overal 
ter wereld mensen hun huisdieren 
in het zonnetje. De hond krijgt een 
extra kluif, de kat een nieuw speeltje, 
de vissen worden getrakteerd op 
een blokje tubifex, de hamster rent 
rond in een hagelnieuw molentje, en 
de kanaries smullen van een verse 
sinaasappel. En de ezels? Die hopen 
op uw gift! 

Wat kunnen ze uw speciale DierenDag-
Donatie goed gebruiken, al die ezels en 
ezeltjes die door The Donkey Sanctuary 
verzorgd worden. Die elke dag eten en 
drinken nodig hebben, en een goed 
opgeruimde stal. Die rekenen op de 
deskundige hulp van onze dierenartsen. 
Die vertrouwen op de inzet en liefde 
van onze verzorgers. Zonder uw steun 
echter, kunnen wij niet helpen! Weet u 
bijvoorbeeld wie uw gift heel hard nodig 
hebben?

…VIER STRANDEZELS IN IERLAND

Floss, Ruby, Willow en Blossom waren 
strandezels. Hun baas verdiende de 
kost met het rondrijden van mensen 
over het strand. Onschuldig? Bij The 
Donkey Sanctuary dook een video op 
waarop de ezels op beestachtige wijze 
worden behandeld. 29 ezels zijn gered 
uit hun erbarmelijke situatie. Ze werden 
hardhandig in een overvolle vrachtwagen 

gepropt. Ze werden geslagen met een 
stok, soms met de zweep. Een ezel kreeg 
zelfs rake klappen op de o zo gevoelige 
neus. En er is een vrouw te zien die zo 
hard ramt dat ze haar eigen hand bezeert.

Geen wonder dat onder andere deze vier 
ezels hun vertrouwen in de mensheid 
verloren. Maar sinds ze op onze 
opvangboerderij in Ierland verblijven, 
gaat het beter met ze. Geleidelijk aan 
komen ze steeds meer los. Zeker als ze 
hun ontbijt krijgen. Zorgt u er met uw 
DierenDagDonatie voor dat we de vier 
voormalige strandezels nog heel lang met 
ochtendcrackers kunnen verwennen?
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…DORIS IN WALES

Of neem deze ezel, Doris. Kijkt u eens 
hoe zijn hoeven eruit zien. Om nog maar 
te zwijgen van de ontstekingen in zijn 
huid. Het arme dier moet zoveel pijn 
gehad hebben. Gelukkig is Doris veilig 
overgebracht naar onze boerderij in 
Sidmouth. Mét goed gekapte hoeven. Én 
alle ontstekingen deskundig verzorgd.

U begrijp dat de medische behandelingen 
van Doris veel geld kostten. Ook daarom 
kunnen we uw mooie DierenDagDonatie 
zo goed gebruiken!
 

Floss, Ruby, Willow en Blossom.

Doris
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Zó krijg je zelfvertrouwen!

leerde hoe hij met zijn stem de dieren in 
beweging kon krijgen. Daarna begon het 
borstelen. Daar bleek de nu negenjarige 
jongen een groot talent voor te hebben. 
Het geduld van de ezels gaf Rafi ook heel 
veel zelfvertrouwen.

BLIJVEN LACHEN

Manager Melanie Hargrave McComb zegt: 
“Rafi is zo’n bijzondere jongen. Hij heeft 
heel veel psychisch leed gekend, maar als 
hij met de ezels is, houdt hij niet op met 
lachen.” Zijn favoriet? Joey. Andersom 
trouwens ook. Want het was Joey die als 
eerste ezel contact met Rafi zocht. Mooi 
duo, toch? 

Als baby kreeg Rafi meningitis. Zijn 
beide beentjes en ook een deel van 
zijn armpjes moesten geamputeerd 
worden. Dat maakte hem even 
kwetsbaar als strijdbaar. Rafi leerde 
met zijn handicaps te leven. Ook 
geestelijk werd hij steeds sterker: 
mede dankzij therapie-ezel Joey.

Op onze opvangboerderij in Manchester 
leerde Rafi eerst hoe hij stallen uit moest 
mesten. Ondanks zijn beperkingen kreeg 
hij dit prima voor elkaar. Opdracht 2: ezels 
leiden langs een aantal obstakels. Rafi 

…ARTEMISA EN ZEUS IN SPANJE

Lief, die kleine Zeus met zijn moeder? 
Nou en of! Maar wat mama Artemisa 
is overkomen… De collega’s van El 
Refugio del Burrito troffen haar samen 
met twintig andere ezels, muildieren en 
paarden aan in een onbeschrijflijk smerig 
onderkomen in het hete Málaga. Meer 
dood dan levend, zonder een druppel 
water. Ander huiveringwekkend detail: de 
dieren stonden met hun hoeven tussen 
de rottende overblijfselen van ezels die al 
overleden waren… 

We hebben helaas niet alle ezels kunnen 
redden. Maar Artemisa was sterk. Én 
zwanger. Tot onze opluchting is haar 
veulentje Zeus gezond ter wereld gekomen. 
Samen mogen ze op onze Spaanse 
opvangboerderij blijven. Daar zorgt u met 
uw DierenDagDonatie voor!

…AMIGUINHO IN BRAZILIË

Waarschijnlijk hebt u ook al eens voor 
Stop het Stropen gedoneerd – bedankt! 
Samen bereikten we dat er in verschillende 
landen een verbod op de export van ezels 
en huiden geldt. En ook in China krijgen 
de autoriteiten én de fabrikanten van 
het goedje ejiao (gemaakt met een gel 
die in ezelhuid zit) het in de gaten: de 
ezelslachting is onacceptabel!

Helaas kon het exportverbod in Brazilië niet 
voorkomen dat het fokken van ezels om hun 
huid nog wel illegaal gebeurt. Zo kwamen 
wij en een aantal andere dierenbescher-
mingsorganisaties een fokkerij op het spoor 
met honderden uitgeputte en uitgemergel-
de ezels. Onze dierenartsen hebben inmid-
dels geweldig werk verricht. Wat ziet de 
vriendelijke Amiguinho er nu goed uit, vindt 
u niet? Dankzij uw DierenDagDonatie kunt 
u ook andere ezels helpen!

DANK U WEL VOOR UW DIERENDAGDONATIE!
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Artemisa en Zeus

AmiguinhoBeste ezelvriend(in),

Dit jaar vieren we voor de 90e keer 
Werelddierendag. Hoewel, wereld… Op 
4 oktober 1929 deden er nog maar een 
paar landen aan mee. Engeland, Amerika, 
Duitsland onder andere. Nederland sloot 
zich het jaar daarna aan. 

Het ging de organisatoren van die 
eerste Werelddierendagen niet zozeer 
om het verwennen van dieren maar om 
aandacht te vragen voor hun welzijn. 
Huisdieren als honden, katten en konij-
nen waren 90 jaar geleden namelijk nog 
echte gebruiksdieren. Honden trokken 
karren, katten moesten het ongedierte 
in en rond het huis bestrijden, konijnen 
werden gefokt voor de maaltijd. 

Dat is nu gelukkig heel anders. 
Huisdieren brengen gezelligheid en 
minstens een dag in het jaar worden ze 
extra goed verwend: dat doet u onge-
twijfeld ook!

Mag ik in deze Donkey Stories ook uw 
aandacht vragen voor dieren die het nog 
wél moeilijk hebben? Voor… duizenden 
ezels wereldwijd? Nog steeds moeten 
ze te hard werken, worden ze slecht 
behandeld, krijgen ze te weinig eten, en 
wordt elke vorm van medische zorg ze 
onthouden.

Met uw DierenDagDonatie zorgt u 
ervoor dat The Donkey Sanctuary zo 
veel mogelijk ezels kan blijven redden, 
opvangen en verzorgen. Met uw 
DierenDagDonatie doet u gewoon heel 
veel goed. Uit naam van honderddui-
zenden ezels overal ter wereld: Hartelijk 
bedankt! 

Met warme ezelgroet, 

Mike Baker
Directeur The Donkey Sanctuary

PAG. 2

THE DONKEY STORIES - NIEUWSBRIEF 3 - 2019



Daar staan ze dan. Neus aan neus. Voor 
het eerst bij elkaar. En… hopelijk nog 
heel lang. Want na de dood van haar 
hartsvriendin Gladys was Priscilla er 
slecht aan toe. En toen was daar dus die 
ontmoeting met Frankie…  

U weet welke diepe band ezels met elkaar 
kunnen hebben. Negen jaar lang waren 
Priscilla en Gladys onafscheidelijk. Dat 
maakt zo’n nieuw contact ook zo span-
nend: zouden Priscilla en Frankie zo goed 
bij elkaar passen? Dat bleek meteen! Het 
neuscontact ging over tot samen een 
eerste wandelingetje maken. En al gauw 
draafden de twee dartelend door de wei. 
Missie geslaagd!

Crisis op een opvangboerderij op 
het eiland Antigua, bij Barbuda. De 
aanhoudende droogte bedreigde het 
leven van tientallen ezels. Hun weiland 
was compleet verdort. Toen bleek dat 
het ook op de langere termijn niet zou 
regenen, bracht The Donkey Sanctuary 
redding.

Dankzij de steun van trouwe donateurs 
zoals u, konden we een grote lading voedsel 
overbrengen voor de ezels in nood. Met 
troggen vol vers hooi en stro slaagden 
we erin de 150 sterk vermagerde ezels 
weer op gewicht te krijgen. De dieren 
kunnen er nog zeker drie maanden goed 
van leven. Ook de blinde Stevie, voor wie 
de boerderijmedewerkers een schattig 
stalletje hebben gebouwd. Bedankt voor 
uw steun!

Neus aan neus voor altijd!

Eindelijk weer te eten

Tien jaar geleden had de kleine Ashley nog 24 uur per 
dag voeding nodig. Bij The Donkey Sanctuary waren 
we doodsbang dat hij het na de dood van zijn moeder 
ook niet zou redden. En nu? Het tere wezentje van 
toen is uitgegroeid tot een zelfverzekerde jongeman: 
de lieveling van ons én van het publiek!

Ashley: van 
wees tot 
wonderschoon
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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!

KONINKLIJK BEZOEK!
Facebook, The Donkey Sanctuary 
Nederland, 22 juli

Ter ere van het 50-jarig bestaan van The 
Donkey Sanctuary bracht de hertogin van 
Cornwall, Camilla Parker Bowles, een bezoek 
aan ons opvangcentrum in Sidmouth. Zoek 
het bijbehorende filmpje op YouTube op met 
‘donkey sanctuary camilla’. 

NIEUW THUIS GEZOCHT! 
Twitter, een bericht van @feverfew_m, 
2 september

“Net afgekregen. Wie geeft deze drie 
schatten een nieuwe huis – en helpt 
daarmee hun neefjes bij The Donkey 
Sanctuary?”

JAMMIIIIEEE 
Facebook, The Donkey Sanctuary 
Nederland, 15 augustus

Ezels houden ook van een lekkernij zo nu en 
dan! 

KRUISING?
Facebook, The Donkey Sanctuary 
Nederland, 1 juli

Ook in Ierland is het warm. Snowdrop 
staat heerlijk in de schaduw.
Reactie: Kruising met een geitje? ♥1
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