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IN DIT NUMMER:

Mensen én ezels in arme landen 
zijn afhankelijk van uw gift!

Weet u hoeveel mensen dagelijks 
afhankelijk zijn van hun ezel, muildier 
of paard, wereldwijd? Maar liefst 600 
miljoen. Heel veel van hen zijn keihard 
getroffen door de coronacrisis en de 
lockdown die nog overal van kracht 
is. Want wie binnen moet blijven, 
kan niet werken en heeft geen eten. 
Het Covid-19 Reddingsfonds van The 
Donkey Sanctuary verzacht het leed.  

Van die 600 miljoen mensen heeft 
overigens het merendeel een ezel en geen 
paard. Paarden zijn veel te duur. Bovendien 
zijn ezels zeer bescheiden dieren die geen 
hoge eisen stellen. Ze zijn tevreden met 
het eenvoudigste voedsel. Ze kunnen beter 
tegen hitte en kou dan paarden – maar 
let op, daar zitten grenzen aan! En ze zijn 
gehoorzaam en werkwillig. 

WERK IS WEGGEVALLEN
Daarom worden ezels overal voor ingezet. 
Om het land te bewerken. Voor het vervoer 
van ouderen, water en goederen. Maar ook 

in bijvoorbeeld de zware steenovenindustrie 
zijn mensen van ezels afhankelijk. Van onze 
partner Animal Nepal begrepen we dat het 
werk daar volledig is stilgevallen.

Dat bracht The Donkey Sanctuary op het 
idee een noodfonds voor ezels en hun 
eigenaren in arme landen op te richten. En 
901 ezels en 167 steenovengezinnen in 
Nepal zijn de eersten die we daarmee uit de 
brand helpen.

TEKORTEN LOPEN OP
Natuurlijk wilden de arbeiders in de 
steenovenindustrie best ander werk doen – 
als dat er al was. Maar ze mochten niet meer 
naar huis omdat reizen in Nepal verboden 
werd. Nu hangen ze werkloos rond in de 
buurt van de steenovens. Ook hun vrouwen, 
kinderen en ezels thuis kunnen niets. De 
voedseltekorten voor mens én dier lopen op.

STEUN ONS COVID-19 REDDINGSFONDS

Met steun uit het Covid-19 Reddingsfonds 
en toestemming van de Nepalese regering 
heeft Animal Nepal daarom hulpgoederen 
vervoerd naar en verdeeld onder de 
arbeiders en ezels bij de steenovens. En ook 
hun gezinnen kregen noodhulppakketten 
thuisgestuurd, met voor 25 dagen aan 
ezelvoer, rijst en sanitaire artikelen.

Maar straks zijn de voorraden weer op. En 
werk is er nog steeds niet. Noch in Nepal, 
noch in andere arme landen. Er is veel meer 
geld nodig. Daarom vragen wij uw steun 
voor het Covid-19 Reddingsfonds. Doneert 
u alstublieft vandaag nog. U redt er levens 
mee. 

Dank u wel voor uw donatie!
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Nee

Doe de cursus 
Ezels Begrijpen!

GA VOOR MINSTENS VIER PUNTEN

VUL IN EN LEES DAARNA SNEL VERDER!

Er is haast geen dier dat in zoveel spreekwoorden een hoofdrol speelt als een 
ezel. Van heel bekende zoals ‘zo dom/koppig/eigenwijs als een ezel’ tot ‘geef 
een ezel klaver, hij loopt als de biezen’. Weet u trouwens wat dat betekent? 
Iedereen heeft zijn eigen smaak. Maar hoe zit het nu écht met het karakter 
en de intelligentie van ezels? Wat vindt u? En wat vinden anderen? Een korte 
cursus Ezels Begrijpen!

YouGov is een wereldwijd internetpanel en opinieonderzoeksbureau dat mensen 
allerlei vragen stelt en stellingen voorlegt. Over politiek maar ook over meer alledaagse 
onderwerpen. Zo organiseerde YouGov onlangs een interessant onderzoek naar ezels. 
Het legde de respondenten vijf vragen voor. Lees hier de antwoorden. En maak ook zelf 
de vragen. Bij vier of vijf goed mag u zichzelf ezelkenner noemen!

WAT IS HET GOEDE ANTWOORD?
Dat valt reuze mee. Ezels zijn helemaal niet 
zo koppig of eigenwijs. Mits ze maar goed 
behandeld worden. 

WAT VERKLAART HET MISVER-
STAND?
Wanneer ezels zich bedreigd voelen, bang 
zijn of pijn hebben, ‘bevriezen’ ze. Gedreven 
door zelfbehoud zullen ze geen stap meer 
naar voren of naar achteren zetten. Ook 
wanneer ze iets niet begrijpen, vertonen 
ze dit gedrag. Dat past ook wel bij de van 
nature wat stoïcijnse houding van ezels. Zo 
van: ‘mij maak je niet gek’.

DUS?
Voelen ezels zich op hun gemak – zeker in 
gezelschap van een maatje – dan reageren 
ze heel anders. Niet voor niets zijn ezels 
zo geliefd als werkdier: ze zijn gehoorzaam 
en altijd bereid hun best te doen voor een 
aardig baasje.

WAT VINDEN RESPONDENTEN?
Ja, zegt 55% van hen

Ja

Zijn ezels 
eigenwijs?

1

Beste ezelvriend(in),

Op de voorpagina las u over het Covid-
19 Reddingsfonds. Bij de oprichting 
daarvan was ik nauw betrokken. Ik sta 
dan ook volledig achter het doel van 
het fonds. Het raakt me zeer hoeveel 
impact de wereldwijde coronapandemie 
heeft op het leven van ezeleigenaren in 
ontwikkelingslanden. En ze wórden al 
zo getroffen door klimaatverandering, 
conflicten en mislukte oogsten.

Hoewel The Donkey Sanctuary natuurlijk 
is bedoeld om ezels te redden en te 
beschermen, mogen we de eigenaren 
van werkezels beslist niet vergeten. 
Door hen te helpen, helpen we immers 
ook de ezels. En andersom. Zonder geld 
kan een arme boer of arbeider zijn ezel 
geen eten geven. En als een ezel geen 
eten heeft, kan hij geen geld voor zijn 
baasje verdienen. 

Het Covid-19 Reddingsfonds is dan ook 
goed voor iedereen. U hebt kunnen 
lezen dat we de eerste hulp er al van 
betaald hebben. Maar er zijn nog zoveel 
meer ezelbezitters die nu geen cent 
verdienen en onze hulp nodig hebben. 
En er zijn zoveel ezels die hongerlijden 
doordat de voedselvoorraden op zijn. 

Daarom hoop ik echt dat u vandaag nog 
uw gift geeft voor dit belangrijke doel. 
Mens én ezel zijn van uw mooie gebaar 
afhankelijk! Alvast hartelijk bedankt!

Met warme ezelgroet, 

Mike Baker
Directeur The Donkey Sanctuary
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WAT IS HET GOEDE ANTWOORD?
Zeker wel. 

WAT VERKLAART HET MISVERSTAND?
Eigenlijk geldt hier hetzelfde als bij vraag 1. Ezels 
moeten zich wel veilig voelen. Als prooidieren 
- want dat zijn ze in het wild in feite - kijken ze 
eerst de kat uit de boom. ‘Vermijd rovers!’, zegt 
hun instinct. Mishandelde of verwaarloosde ezels 
beschouwen ons ook als zodanig. Daarom gaan ze 
mensen uit de weg. Logisch eigenlijk.

DUS?
Als u een ezel tegenkomt die niets van u moet 
hebben, bestaat dus de kans dat het dier een 
naar verleden heeft. Doe dan heel voorzichtig. 
Maar weet dat ezels die een warm en gastvrij huis 
hebben en altijd goed zijn behandeld, zich snel aan 
u zullen hechten.

WAT VINDEN RESPONDENTEN?
Nee, zegt 62% van hen

WAT IS HET GOEDE ANTWOORD?
Reken maar. Wat is het toch een 
eeuwenoude misvatting dat ezels dom zijn!

WAT VERKLAART HET MISVER-
STAND?
In de eerste plaats: datzelfde eeuwenoude 
vooroordeel. Mensen praten elkaar nu 
eenmaal graag na. En die rare spreek-
woorden als ‘ezel geboren moet ezel 
sterven’ (zonder aanleg bereik je niet veel) 
en ‘geen markten zonder ezels’ (overal zijn 
domme mensen) dragen niet bij aan het 
ontkrachten van deze vervelende mythes. 
In werkelijkheid hebben ezels namelijk een 
uitstekend geheugen en kunnen ze goed leren.

DUS?
Uit een studie van The Donkey Sanctuary 
uit 2013 bleek dat ezels problemen in 
hetzelfde tempo oplossen als dolfijnen 
en honden. Niet de minste dieren als het 
om intelligentie gaat, toch? Dat goede 
geheugen kan alleen wel tegen ezels 
werken. Negatieve of pijnlijke ervaringen 
kunnen hun gedrag jarenlang beïnvloeden. 
Lief zijn voor ze dus. Maar dat doet u vast al!

WAT VINDEN RESPONDENTEN?
Nee, zegt 74% van hen

WAT IS HET GOEDE ANTWOORD?
Schokkend veel van de mensen moet kennelijk niet zoveel van 
ezels hebben. Al die mensen vinden een ezel maar gewoontjes, 
weinig aan, zomaar een dier. Hoe is het mogelijk! Gelukkig 
weet u wel beter!

WAT VERKLAART HET MISVERSTAND?
Onbekend maakt onbemind. Ook in Nederland zijn niet zo heel 
veel ezels. En het klopt ook dat veel ezels een beetje verlegen 
zijn. En ook hier geldt weer dat negatieve ervaringen een ezel 
schuw maken. Maar verder? Van nature zijn ezels echt vrolijk 
en enthousiast.

DUS?
Dus zullen u en wij misschien iets meer aan anderen moeten 
vertellen waarom we zo van ezels houden. Ezelambassadeurs, 
dat zijn we!

WAT VINDEN RESPONDENTEN?
Nee, zegt 82% van hen

Zijn ezels 
leuke 
dieren?

Zijn ezels 
aanhankelijk?

WAT IS HET GOEDE ANTWOORD?
Dit is een lastige. Want ezels zijn zeker nieuwsgierig maar tege-
lijkertijd voorzichtig.

IS ER DAN WEL EEN MISVERSTAND?
Toch wel. Die voorzichtigheid kan komen door (alweer) negatieve 
ervaringen uit het verleden. Gecombineerd met dat sterke 
geheugen – zie vraag 3 – kunnen ezels daardoor bepaalde, in 
hun ogen gevaarlijke, situaties vermijden. Dit lijkt dan op een 
gebrek aan nieuwsgierigheid..

DAT IS HET DUS NIET?  
Nee. Je moet ezels alleen een beetje helpen. Hun nieuwsgierigheid 
prikkelen. Een opvang in een liefdevolle, vriendelijke omgeving 
doet al veel goed. Dan willen ezels best uit hun schulp kruipen, op 
onderzoek gaan en nieuwe ervaringen opdoen.

WAT VINDEN RESPONDENTEN?
Nee, zegt 74% van hen

Zijn ezels 
intelligent?

Zijn ezels 
nieuwsgierig?

HOEVEEL VRAGEN HAD U GOED? 4 OF 5? GEFELICITEERD, EZELKENNER!
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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.

EEN LIEF BEDANKJE
Facebook, The Donkey Sanctuary, 
22 september om 19:00
Zo troffen we Rocky, Jenny en Eidie een 
jaar geleden aan. In een slechte conditie     
met ernstig overgroeide hoeven.  
Breda Healy. Bedankt dat jullie voor ze 
zorgen, Donkey Sanctuary: xxx!

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 afgelopen 50 jaar ruim 20.000 ezels verzorgd.
• Op dit moment vangen wij 7.000 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.

KLIMAATWEEK
Twitter, The Donkey Sanctuary, 
18 september
Als deelnemers aan een klimaatweek 
in New York verzorgden The Donkey 
Sanctuary en WorldHorseWelfare een 
goed bekeken webinar over de relatie 
tussen werkdieren en klimaatverandering.  

BEDANKT (2)! 
Facebook, The Donkey Sanctuary, 
12 september om 15:00 
Bedankt, iedereen die The Donkey 
Sanctuary in het testament heeft 
opgenomen. Daardoor kunnen we ezeltjes 
als Sweet Pea een leven lang liefdevol 
verzorgen!

HOUTEN EZELTJES 
Facebook, The Donkey Sanctuary, 
Nederland voelt zich dankbaar,
10 september om 12:33
Trijnie zaagde en schuurde jarenlang houten 
ezeltjes, om geld op te halen voor een 
stichting in Kenia. Ze had er nog een paar 
over: die wilde ze graag aan The Donkey 
Sanctuary geven. Wat ontzettend lief, Trijnie!
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Donkey Sanctuary Nederland

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


