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Indrukwekkend hoor, het jaar 2013 voor 
The Donkey Sanctuary in cijfers! Onze 
inkomsten uit donaties zijn gestegen – 
internationaal én, dankzij u, in Nederland. 
Daardoor hebben we wereldwijd nog meer 
geld kunnen uitgeven aan het opvangen en 
redden van ezels.

Hoeveel ezels we met alle hulp-, verzorgings- 
en trainingsprojecten het afgelopen jaar 
binnen ons bereik hadden? Maar liefst  
1 miljoen, in 27 landen in Europa, Afrika, en 
Azië. We waken, anders gezegd, over 2% 
van de ongeveer 50 miljoen ezels op aarde. 
Nogmaals: zeer indrukwekkend.

Dit hebben we van uw donaties gedaan!

IN DIT NUMMER:

Zonder uw steun hadden we dit allemaal 
niet bereikt. U hebt er dan ook alle recht 
op te weten wat we met het geld van onze 
donateurs hebben gedaan. Daar geven we u 
in deze extra uitgave van The Donkey Stories 
een overzicht van, in woord en beeld.
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Waarom 
The Donkey 
Sanctuary?
Onze missie
Wij zijn opgericht om de kwaliteit van leven 
te vergroten 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.

The Donkey Sanctuary was in 2013 in 27 
landen actief. We verzorgden ezels in heel 

Europa en voerden belangrijke projecten uit in 

Egypte, Ethiopië, India, Kenia en Mexico.

5.800 ezels vingen wij in 2013 

op. Onder andere op onze boerderijen in 

Groot-Brittannië, Ierland, Italië en Spanje.

We verzorgden 52.000 therapie-

sessies voor kinderen met een beperking. 

Resultaat: ze  kwamen over hun angst voor 

dieren heen of  leerden contact met hun 

omgeving te maken.

We werden door meer dan 1.000 
vrijwilligers bijgestaan bij onze verzorgende, 

therapeutische, voorlichtende en fondsen-

wervende werkzaamheden.

2013 in woord en beeld

Beste ezelvriend(in),
Hartelijk bedankt voor uw steun in 
2013 én natuurlijk voor uw voorbije 
en hopelijk nog komende donaties 
in dít jaar. Wat we allemaal met 
uw geld hebben gedaan, leest u op 
deze twee binnenpagina’s van The 
Donkey Stories. Het was véél. En 
allemaal voor grote en kleine ezels, 
lieve en ondeugende ezels, muilezels 
en muildieren ook, enfin, voor de 
langoor in al zijn verscheidenheid 
van wie u en ik zoveel houden.

Herinnert u zich nog dat we u 
eerder dit jaar een nieuwsbrief 
stuurden over onze ambities voor 
de komende vijf jaar, vastgesteld in 
het Strategisch Plan 2014-2018? Ze 
sluiten heel concreet aan op wat 
we in 2013 gedaan hebben. Zoals: 
het aantal ezels dat onze steun nú 
geniet - 1 miljoen - verdubbelen naar 
2 miljoen in 2018. En: de 9 huidige 
locaties voor ezeltherapie (waar 
kinderen met een beperking zo van 
opknappen) uitbreiden naar 31. En: 
1.500 geadopteerde ezels vandaag, 
3.000 in 2018.

Kan één organisatie zoveel berei-
ken? Ja, wij wel! Ook in 2013 toon-
den we aan hoe snel we in actie 
kunnen komen waar dat nodig is. Zo 
ben ik reuze trots op mijn Italiaanse 
collega’s die erin zijn geslaagd in één 
keer 28 in de steek gelaten ezels en 
muildieren opvang te bieden in onze 
boerderij in Sala Biellese. Het was de 
grootste operatie in zijn soort ooit, 
die geen moment ten koste is ge-
gaan van de lopende activiteiten in 
Italië!

Ik kan het niet vaak genoeg zeggen: 
wij kunnen alleen maar zoveel voor 
ezels in nood betekenen met de 
steun van donateurs als u. Bedankt 
daarvoor!

Veel liefs,

(Kleindochter van dr. Elisabeth 
Svendsen,  
oprichter The Donkey Sanctuary)
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1 MILJOEN  ezels stonden er wereldwijd in 2013 onder onze bescherming.We hebben 900 verwaarloosde, verla-

ten of gewonde ezels uit hun nood gered.

Meer dan 200.000 mensen 

bezochten onze opvangboerderijen en centra 

voor ezeltherapie.

1.500 van onze ezels verbleven 

permanent bij particuliere dierenliefhebbers 

in Engeland, Ierland en een aantal andere 

Europese landen.

Een speciale actie leidde ertoe dat 20 

ezels onderdak vonden bij adoptiegezinnen.

6 ezeltherapiecentra in Engeland en 3  

in Spanje, Italië en Roemenië heeft  

The Donkey Sanctuary in 2013.

Meer dan 16.500 ezels zijn, sinds 

de oprichting van The Donkey Sanctuary in 

1969, voor de rest van hun leven op boerderij-

en in Europa opgevangen.

25 mobiele teams van The Donkey 

Sanctuary gaven - gratis - medische zorg aan 

ezels in arme landen. Hun eigenaren konden 

daarnaast terecht in 5 dierenklinieken.
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Inkomsten     2013 gerealiseerd  2012 gerealiseerd

Inkomsten uit Fondsenwerving        

 Direct marketing   € 130.715   € 101.849  

 Giften   € 49.785   € 40.272  

     € 180.500   € 142.121

         

Andere inkomsten    € 367.344   € 426.734

         

 Totaal inkomsten    € 547.844   € 568.855

         

        

Uitgaven aan doelstellingen        

 Donkey Projecten   € 178.553   € 229.593  

 Educatie, voorlichting   € 103.028   € 77.884  

     € 281.581   € 307.477

         

 Kosten fondsenwerving    € 191.338   € 144.642

         

 Kosten management / administratie € 72.978   € 160.469

         

 Totaal uitgaven    € 545.897    € 612.588

         

 (verlies)/winst    € 1.947   € -43.733

         

Percentage besteed aan doelstelling in relatie tot inkomsten 51,4%   54,1%

Percentage besteed aan kosten fondsenwerving 35,1%   23,6%

         

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

Internationaal stegen 
de inkomsten van The  
Donkey Sanctuary in 2013 
vergeleken bij 2012 met 
13%. Ook in Nederland 
namen de inkomsten uit 
donaties en losse giften 
met ruim € 32.000 toe 
tot € 180.500. De overi-
ge inkomsten liepen iets 
terug. De Nederlandse 
bijdrage aan de wereld-
wijde activiteiten van 
The Donkey Sanctuary-
bedroeg in 2013 ruim  
€ 281.000.

Opvang    22%

Andere vormen van 
dierenverzorging   7%

Voorlichting en training over 
de behandeling van ezels   2%

Medische verzorging en onderzoek 10%

Speciale projecten wereldwijd  32%

Ezeltherapie    10%

Fondsenwerving    3%

Werving aanvullende inkomsten  13%

Overige    1%
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Uitgaven

WERELDWIJD ACTIEF

STICHTING THE DONKEY SANCTUARY
(NEDERLAND)

Financiële verantwoording

Waar ging 
uw geld 
naar toe?

PAG. 4

THE DONKEY STORIES - VERKORT JAARVERSLAG - 2013


