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IN DIT NUMMER:

“Een dierenarts? 
Toch helemaal niet nodig?”
Onze dierenverzorgers zijn echt 
heel wat gewend. En toch schrikken 
ook zij zich nog geregeld rot als ze 
geconfronteerd worden met zwaar 
verwaarloosde ezels. Bijvoorbeeld 
toen ze een telefoontje kregen over 
Smokey, Belle en Sophie. Drie schatten 
van ezels - in een vreselijke conditie. 
En dan haalt zo’n eigenaar alleen maar 
zijn schouders op… 

“Tsja”, zei de eigenaar van drie 
treurezeltjes ergens op een stukje land, 
“ik heb de dieren nu vier of vijf jaar, weet 
het eigenlijk niet precies. Een dierenarts? 
Nee. Waarom? Ze zijn toch niet ziek? 
Hoefsmid? Waarvoor dan?”

Om hun hoeven te bekappen natuurlijk! 
Dat moet regelmatig gebeuren bij ezels. 
Anders groeien hun hoeven door. Kunnen 
ze zelfs omhoog krullen, zoals bij twee van 
deze drie onfortuinlijke ezels het geval 
was. Bekijkt u die foto van Smokey maar 
eens. Daar kan geen ezel normaal op 
lopen. En het doet ook nog eens vreselijk 
veel pijn.

HELEMAAL VERVILT
En dan de vacht van Smokey, Belle en 
Sophie. Helemaal vervilt. Borstelen en 
kammen had geen enkele zin meer. 
Grote plukken haar trokken we er zo uit. 
En daarna moesten we de dieren heel 
voorzichtig knippen en scheren. Daarmee 
waren de ezels een groot deel van hun 
natuurlijke bescherming kwijt. Dat was 
nog voor de winter. En u weet hoe koud 
het in februari werd. Maar in een vervilte 
vacht zit zoveel ongezonde viezigheid, onze 
verzorgers konden niet anders.

Normaal gesproken houden we bij 
The Donkey Sanctuary nieuwelingen 
zo’n zes weken apart van de andere 

boerderijbewoners. Bij deze drie duurde 
het veel langer, zo slecht waren ze eraan 
toe. En toen beviel een van hen ook nog 
eens van de kleine Bill. Een extra zorg want 
Bill was aanvankelijk erg schuchter en 
schichtig. Dat is best ongebruikelijk bij van 
nature nieuwsgierige ezelveulens. Dankzij 
onze deskundige verzorgers kroop hij 
gelukkig uit zijn schulp. Nu gaat hij elke dag 
uit zichzelf naar ze toe om ze te begroeten.

UW REDDENDE GIFTEN
Dankzij onze deskundige verzorgers, ja, 
maar vooral natuurlijk dankzij ú. Want 
alleen met uw trouwe donaties kunnen 
wij de levenslange zorg van ezels als 
Smokey, Belle, Sophie én Bill op ons 
nemen. Met iedere gift levert u weer een 
onmisbare bijdrage aan de redding van een 
ongelukkige ezel. Daar kunnen we u niet 
vaak genoeg voor bedanken!

Wilt u vandaag weer doneren? 
Dank u wel!

EN DÁÁROM ZIJN WE ZO BLIJ MET UW STEUN!

Smokey bij redding
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Nieuwe vrienden 
voor Flint!
U weet dat ezels vaak kameraden 
voor het leven hebben. Een of twee 
andere ezels met wie ze samen 
wakker worden, samen eten, samen 
kattenkwaad uithalen en ’s avonds 
tevreden weer gaan slapen. Ook de 
tweejarige Flint had een vast maatje 
met wie hij lief en leed deelde. Tot zijn 
vriendje onverwachts overleed.

Het verlies van een dierbare kan ook bij 
ezels veel verdriet en stress veroorzaken. 
Ook Flint was ontroostbaar en leek zijn 
levenslust te verliezen. Alle reden voor 
de welzijnsadviseurs van The Donkey 
Sanctuary om zo snel mogelijk een nieuwe 
metgezel voor hem te zoeken.

ONAFSCHEIDELIJK DRIETAL
En die vonden we. En niet één maar twee: 
Angus en Ronald. Ze bleken maar een 

paar minuten van Flints opvangboerderij 
te wonen. Bij een gezin dat de beide ezels 
geadopteerd had maar de zorg niet meer 
aan kon. Dat kwam dus goed uit. We 
brachten Flint met Angus en Ronald in 
contact en het klikte direct. Nu zijn ze met 
z’n drieën en onafscheidelijk!

Hij kon alleen maar op zijn tenen lopen, 
de kleine Casey. Zonder behandeling 
zou hij altijd wankel op zijn poten staan 
en moeite hebben zijn evenwicht te 
bewaren. Want dát is het gevolg van 
het ballerina syndroom. Een operatie? 
Kan. Maar heeft risico’s. Een andere 
mogelijkheid is fysiotherapie. Aangevuld 
met nog iets anders…

Het ballerina syndroom is een aangeboren 
aandoening bij ezels. Daarbij zijn de pezen 

aan de achterkant 
van de voorste 
hoeven constant 
aangetrokken. En 
daarvan ga je op 
je tenen lopen. 
Precies wat zijn 
verzorger Maria zag 
toen veulen Casey 
voor het eerst op 
vier poten stond. 
Snel ingrijpen was 
noodzakelijk om 
een leven van pijn 
en vallen en opstaan 
te voorkomen.

PEZEN VERLENGEN
En dát deed Maria. Dankzij giften van 
donateurs als u kon ze een fysiotherapeut 
inhuren. Die begon toen Casey twee 
maanden was met de behandelingen. 
Maria: “Onder leiding van de fysiotherapeut 
strekten we drie keer per dag Casey’s 
voorpoten. Zo probeerden we de pezen 
langzaam te verlengen.”

Elke dag liep Maria met Casey een helling 
op en af. Zo trainde ze zijn pezen en leerde 
ze zijn lichaam zich aan te passen aan een 
meer natuurlijke houding. Langzaam ging het 
steeds beter met de jonge ezel. Af en toe was 
er een terugslag. Maar dat komt vaker voor 
bij het ballerina syndroom.

HOGE HAKKEN
Ook dit jaar leek de aandoening weer terug 
te komen. Toen bedacht de hoefsmid van 
The Donkey Sanctuary de ultieme oplossing: 
speciale schoenen die om de hoeven van 
Casey pasten, met een iets hoger hak. Met 
fantastische resultaten. Je ziet er nu niets 
meer van dat de ezel ‘anders’ is geboren. 
Hij loopt en rent als ieder ander. Casey is 
gelukkig!

MOGELIJK GEMAAKT DOOR U…

Casey loopt 
normaal: 
dankzij 
fysiotherapie

Beste ezelvriend(in),

Nieuwe ezels en ezeltjes om mee kennis 
te maken. Geredde ezels vooral, dankzij 
uw onmisbare steun. Een artikel over 
Stop het Stropen! in Ethiopië: uw hulp 
is helaas nog steeds nodig. Achterop 
weer een paar leuke ezelberichten op 
sociale media. En op pagina 3 gewoon 
een suggestie. Ik wens u veel lees- en 
kijkplezier met deze eerste Donkey 
Stories van 2021!

Die laatste zin pak ik er even uit, ‘gewoon 
een suggestie’. Want misschien vindt u 
het helemaal niet zo ‘gewoon’ om over 
nalaten – want daar gaat het over – na te 
denken. En toch. Voor heel veel mensen, 
oud maar ook jong, is de gedachte om 
een goed doel in hun testament op te 
nemen, best een opwekkende. Een 
bijzondere gift voor de instelling die ze 
toch al steunen – misschien wilt u dat 
ook eens overwegen?

Daar zit in het geval van The Donkey 
Sanctuary trouwens nog een 
aardigheidje aan vast. Want wie ons laat 
weten de ezels testamentair te steunen, 
krijgt een plekje op onze speciale 
“Memory Wall” in Sidmouth. Daar waar 
Dr Elisabeth Svendsen ooit haar eerste 
opvangboerderij begon. U weet wel, 
toen een dame haar maar liefst 204 
ezels had nagelaten…

Laat me u ten slotte nog eens hartelijk 
bedanken voor uw trouwe steun – in 
welke vorm dan ook!

Met warme ezelgroet, 

Mike Baker
Directeur The Donkey Sanctuary
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Bedreiging van Ethiopische ezels 
Ook nu iedereen zich zorgen maakt om 
corona, om werk, om de gezondheid van 
dierbaren, gaat de bedreiging van ezels 
om hun huid gewoon door. Kennelijk 
heeft de toestand in de wereld geen 
enkele invloed op de vraag naar het 
‘genezende’ goedje ejiao (gemaakt 
van de gel net onder de ezelhuid). Met 
rampzalige gevolgen voor de ezels in 
Ethiopië!

Nieuw onderzoek van de afdeling 
Diergeneeskunde van de Universiteit van 
Bristol en de London School of Economics 
wijst uit dat het massaal slachten van de 
ezels in Ethiopië zelfs weer toeneemt. En dat 
terwijl het grootste deel van de bevolking 
van dit straatarme land dagelijks afhankelijk 
is van hun trouwe lastdier. Tot voor kort 
leefden hier nog bijna negen miljoen ezels. 
Maar dat aantal neemt in rap tempo af.

BRON VAN INKOMSTEN
Overal in Ethiopië zijn ezels de mensen 
van dienst met hun werklust, kracht, 
geduld en onvoorwaardelijke liefde. Op 
het platte land verzorgen ze het vervoer 

van brandhout, water en producten voor 
de markt. En ook in de steden zie je overal 
ezels als transportmiddel. Ezels vormen voor 
grote delen van de bevolking dan ook een 
belangrijke bron van inkomsten.

Het roven en illegaal slachten van ezels om 
hun huid gaat echter onverminderd door. 
Evenals het – ook al verboden – exporteren 
van de gevilde huiden naar China. Met als 
gevolg dat de mensen in Ethiopië nog 
verder in de problemen geraken. En dat 
terwijl de coronapandemie al zo diep in hun 
leven inhakt.

BLIJFT U HELPEN?
En de ezels? Die zijn natuurlijk in de eerste 
plaats de slachtoffers van deze intens 
gemene slachtpartijen. We móéten dus 
doorgaan met onze wereldwijde actie Stop 
het Stropen! En úw hulp blijft onverminderd 
noodzakelijk. Als u voor dit doel vandaag 
wilt doneren: dank u wel!

Wist u dat, wereldwijd, bijna twee der-
de van de inkomsten van The Donkey 
Sanctuary uit nalatenschappen komt? 
Van ezelliefhebbers uit tal van landen, 
ook uit Nederland! En dat zo’n nalaten-
schap helemaal niet zo groot hoeft te 
zijn? Ook een klein bedrag maakt al een 
wereld van verschil voor een of meer 
ezels!

Een goed doel in uw testament opnemen, 
is ook helemaal niet moeilijk. Leest u de 
brochure maar die u kunt downloaden 
op onze Nederlandse website, onder het 
kopje ‘help ons mee – nalatenschap’. Er zit 
bovendien iets leuks voor u aan vast.

UW NAAM VEREEUWIGD
Want als u ons even laat weten dat u 
The Donkey Sanctuary tot erfgenaam 
benoemt of te zijner tijd een legaat 
nalaat, kunnen we uw naam vereeuwigen 
op onze speciale “Memory Wall” in 
Sidmouth, Zuid-Engeland. Zodra corona 
het toelaat, kunt u dat zelf komen bekijken 
– in combinatie met een bezoek aan onze 
opvangboerderij natuurlijk!

Ezels in uw testament?
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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.

DAG SLAAPMUIS!
Twitter, @DonkeySanctuary, 
1 februari, 20.00 uur
Wij proberen al jaren de biodiversiteit op 
onze boerderijen te verbeteren. En kijk 
eens, we hebben bezoek gekregen van een 
hazelmuisje, behorend tot de slaapmuizen!

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.

JEUK!
Facebook, 20 januari, 10.36 uur
Hoe gaaf is deze ezelrugkrabber?  

VROEGE SNEEUW 
Facebook, 14 januari, 11.09 uur
Voor Sonny en zijn vrienden begon de 
echte winter al in januari!

CAMERA 2 
Twitter, @DonkeySanctuary, 7 januari
Bekijk de webcams via onze website! Camera 
2 is gericht op unit 2, waar de wat oudere 
ezels bij elkaar leven. Wat een vredige 
taferelen!
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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!


