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Hoe gaat het met de 
taxi-ezels op Santorini?
UW HULP BLIJFT NODIG!

Santorini? Weet u nog, dat prachtige Griekse 
eiland waar helaas, de taxi-ezels een veel 
minder mooi bestaan leiden? In 2014 
vroegen we u een petitie over een betere 
behandeling te ondertekenen, bestemd voor 
de burgemeester van het eiland. We praten 
u er graag over bij.

De petitie is inmiddels ondertekend door 
meer dan 20.000 ezelvrienden wereldwijd. 
Kort geleden overhandigde Andrew Judge, 
verantwoordelijk voor de activiteiten van 
The Donkey Sanctuary in Europa, de hand-
tekeningen aan de minister van het Griekse 
ministerie voor Toerisme.

Minister komt in actie
Wat belangrijk was: de minister was direct 
bereid met Andrew te praten over de ezels 
op Santorini. Hoe in het hoogseizoen meer 
dan 400 ezels worden ingezet om iedere dag 
duizenden toeristen van de haven omhoog 
te vervoeren. In de brandende zon en over 
een smal en steil paadje, vrijwel zonder drin-
ken, en vaak met de last van een te zware 
toerist op een versleten zadel dat wonden 
achterlaat.

De minister beloofde een brief naar zijn col-
lega van Landbouw over een betere behan-
deling van de ezels te sturen én één naar de 
burgemeester van Santorini. We hopen nu zo 
snel mogelijk met de baas van het eiland om 
de tafel te zitten. Ondertussen zitten we na-

tuurlijk niet stil. We zijn met diverse reis- en 
cruiseorganisaties overeengekomen dat ook 
zij aandacht aan het onderwerp gaan beste-
den. Onder andere door erover te schrijven 
in hun brochures en op hun internetsites. 
Met als belangrijkste boodschap: “U wilt 
toch niet moedwillig een ezel mishandelen?”

Vul vandaag nog de giro in
We zijn een stap verder op Santorini, maar 
er valt nog veel meer te behalen in de strijd 
tegen ezelmishandeling op het eiland. Helpt 
u ons weer mee met een gift, zodat we ook 
deze zomer kunnen doorgaan met ons werk 
op het Griekse eiland? Dan moet u denken 
aan folders maken en verspreiden, praten 
met ezeltaxihouders en - vooral - toeristen 
ter plekke overtuigen van de fout die ze ma-
ken door op een ezel plaats te nemen. Veel 
werk waar veel geld voor nodig is. Hopelijk 
vult u vandaag nog de acceptgiro in!•
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En daar gingen 
zijn pannen-
koeken!

Recordaantal ezels behandeld 
op Cyprus!

Dienst hebben op feestdagen, nee dat vindt 
geen enkele dierenarts leuk. Maar het is niet 
anders, je hebt je er maar bij neer te leggen. 
Ook dr. Kaz ontkwam er niet aan. Hij is een 
van de artsen die ons in Engeland bijstaat. 
Het was dinsdag 17 februari: Pancake Day in 
sommige delen van Groot-Brittannië. Dan eet 
de bevolking ’s avonds pannenkoeken. Ook 
dr. Kaz verheugde zich erop. Als er nou maar 
niet gebeld zou worden… Tring!!!

Dr. Kaz hield zijn hart vast. Zou het 
telefoontje hem de heerlijke pannen-
koeken kosten? Inderdaad. Maar… hij 
vond het helemaal niet erg. Want The 
Donkey Sanctuary was aan de lijn met de 
boodschap: Tiny was zojuist bevallen. En 
zo’n ezelveulentje voor het eerst zien en 
aaien, ja, daar laat zelfs de meest ervaren 
dierenarts zijn maaltijd voor staan!

Het blijft een gok
Dankzij uw steun, kunnen we Tiny sinds 
een klein jaar op een van onze Engelse 
ezelboerderijen opvangen. We wisten 
natuurlijk wel dat ze zwanger was maar niet 
hoe lang. Een gemiddelde zwangerschap 
duurt bij ezels tussen de elf en veertien 

In 2008 opende The Donkey Sanctuary een 
vestiging op het eiland Cyprus. In dat jaar 
wisten onze dierenartsen zestig ezels te 
behandelen. Door mond-tot-mond-recla-
me is dat aantal in zes jaar verdrievoudigd: 
in 2014 zijn maar liefst 180 ezels op Cyprus 
door ons aan wonden behandeld, geope-
reerd of bekapt. Een record.

Andrew Judge, hoofd van The Donkey 
Sanctuary in Europa zegt: “Het is 
geweldig dat we nu zoveel kunnen 
betekenen voor de Cypriotische ezels. 
Sommige van hen hadden zelfs nog nooit 
een dierenarts gezien. Het bespaart de 
dieren zoveel pijn en onnodig lijden. De 
dierenarts neemt tijdens een bezoek ook 
altijd de gelegenheid om iets over de 
diervriendelijke behandeling van de ezels 
te vertellen. We zien dat eigenaren ook 
steeds beter inzien dat dat ook goed voor 
henzelf is: de ezels werken dan niet alleen 
beter maar leven ook langer.”

Ook op andere Griekse eilanden
Door een toename van donaties van 
dierenvrienden, bezoeken medewerkers 
van The Donkey Sanctuary ieder jaar ook 
een aantal andere Griekse eilanden voor 
advies, medische behandeling van ezels 
en lobby-activiteiten. U weet inmiddels 
alles over ons werk op Santorini. En verder 
stonden het afgelopen jaar bezoeken aan 
Kos en Naxos op het programma. •

maanden. Het blijft dus een beetje gokken. 
Nu was al een paar dagen, aan het gedrag 
van Tiny, te merken dat de bevalling niet 
lang meer op zich zou laten wachten. Een 
echte verrassing was het dus ook niet.

Dr. Kaz arriveerde tien minuten na de 
bevalling bij de opvangboerderij, om tien 
over zes in de avond. Het veulen had zich 
net van de placenta weten te bevrijden. Nu 
probeerde het op te staan. Dat gestuntel 
om vier poten tegelijk te coördineren is zo 
leuk om te zien!

Voldoende biest
Tiny toonde zich een voorbeeldige moeder. 
Toen haar jong eenmaal overeind stond, 
begon ze het verwoed van top tot teen 
schoon te likken. Vervolgens liet Tiny 
geduldig toe hoe haar veulen naar haar 
tepels zocht en de eerste biest binnen zoog. 
De bloedtest de volgende dag wees uit 
dat het veulen een gezonde hoeveelheid 
colostrum (een ander woord voor biest) 
naar binnen had gekregen, vol natuurlijke 
afweerstoffen om het leven goed te 
kunnen beginnen.

Na een paar uur liet de dokter Tiny en 
haar veulen warm opgekruld in het stro 
achter om zelf heel tevreden op huis aan 
te gaan. Wél natuurlijk in de hoop dat zijn 
gezin nog een pannenkoek voor hem had 
overgehouden… •
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Beste ezelvriend(in),
Ik vind het zo’n leuk verhaal dat ik on-
langs van een van mijn Ierse collega’s 
hoorde. Het ging over de lastigste ezel 
die hij ooit in de opvang had moeten 
plaatsen. De ezel was langs de kant van 
de weg aangetroffen. Het leek alsof het 
onwillige dier ontsnapt was. En maar bal-
ken. En maar naar achteren schoppen. 
“Het was een wonder dat ik niet geraakt 
werd”, vertelde mijn collega verontwaar-
digd.

Én het was een wonder dat hij er toch in 
slaagde samen met een buurman de ezel 
in een paardenbox te lokken en mee te 
nemen naar de opvangboerderij.

De volgende dag arriveerde er een dame. 
Duidelijk de eigenaresse van de lastpak. 
Opgetogen liep ze op de ezel af terwijl ze 
zijn naam riep: “Cuddles!” Knuffels dus. 
Mak als een lammetje liep Cuddles achter 
haar aan de boerderij uit…

Het verhaal zegt veel over het vaak ei-
genzinnige karakter van ezels. En: dat je 
gewoon moet proberen ze te begrijpen. 
Of ze nu Cuddles heten of Leandro, het 
ezeltje in de ‘Ezelsoor’ van deze Donkey 
Stories.

Fijn dat ze allemaal op uw steun kunnen 
rekenen!

Veel liefs,

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

Dawn Vincent



Een bijzondere bijeenkomst in Bela-Bela
HOE WE ONZE KENNIS OVER EZELWELZIJN OVER HET AFRIKAANSE 
CONTINENT VERSPREIDEN

Het komt niet vaak voor dat vertegenwoor-
digers van 32 Afrikaanse ezelbeschermings- 
organisaties bij elkaar komen. Het gebeur-
de in de week van 13 april, in het Zuid- 
Afrikaanse Bela-Bela. Ze kwamen uit landen 
als Mozambique, Malawi, Tanzania, Kenia, 
Lesotho, Kameroen, Ethiopië en, als enige 
niet-Afrikaanse land, Engeland. Ook The 
Donkey Sanctuary was namelijk aanwezig, 
in de persoon van Alex Mayer. Hij beschrijft 
een bijzondere week.

Alex: “Het doel van de week was kennis en 
ervaringen met elkaar uit te wisselen over 
hoe we mensen in Afrika het beste kunnen 
overtuigen diervriendelijk met hun ezels 
om te gaan. Zodat de dieren een goed leven 
hebben en ze de mensen zo goed mogelijk 
kunnen helpen. Ik heb veel boeiende 

gesprekken gevoerd. Met Sylvester en 
Nelson bijvoorbeeld, die Betty uit Zuid-
Afrika vertelden dat ezels in Lesotho en 
Zambia zo getraind worden dat ze zonder 
begeleiding op pad kunnen. Ze lopen dan 
in hun eentje naar het dorp, waar een 
winkelier geld en een boodschappenlijstje 
in ontvangst neemt en de gewenste spullen 
op de ezel laadt. Een klopje op de bil en 
daar gaat het dier weer, terug naar huis. 
Betty kon haar oren niet geloven!”

Wel zorgen maar niets zeggen
Ook sprak Alex met Johnson uit Tanzania 
en Matome uit Zuid-Afrika. Johnson 
werkt met Masaï-gemeenschappen. Daar 
zijn de vrouwen verantwoordelijk voor 
de verzorging van de ezels. Ze zijn ook 
letterlijk de baas van de dieren. In Zuid-
Afrika zijn het ook de vrouwen die belast 
zijn met de zorg voor de ezels. Maar ze 

hebben niets over de dieren te zeggen. 
Dan moet je gesprekken over dierenwelzijn 
dus heel anders aanpakken.

Over het bespreekbaar maken van ezel-
welzijn heeft The Donkey Sanctuary een  
model ontwikkeld dat eveneens ter sprake 
kwam tijdens de bijeenkomst. Alex: “Daar-
voor hadden we veertien eigenaren met 
hun ezels uitgenodigd, uit verschillende 
windstreken. Ik heb de vertegenwoordigers 
geleerd waarop ze moeten letten: gedrag 
van de ezels, conditie, wonden, manier 
van lopen en tekenen van ziekte. Hierover 
gingen ze dan in gesprek met die veertien 
ezeleigenaren.” •

ALEX MAYER:  
“Hoe meer we  
elkaar zien, hoe  
beter het voor  
de ezels is!”
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Zomaar een ezeltje. Hij stond midden in 
een ondergelopen weiland in Ierland. 
Er was geen eten. Er was geen droog 
plekje. Het arme dier was ondervoed. 
Hij zat onder de luizen, was zo geïn-
fecteerd dat zijn vacht op verschillende 
plaatsen helemaal kaal was geworden. 
Zijn hoeven waren in geen tijden ver-
zorgd. Het ezeltje kon nauwelijks lo-
pen. Het was erg bang en leek iedere 
hoop verloren te hebben. Zelden zag 
onze gealarmeerde collega zo’n triest 

hoopje dier in zo’n slechte conditie. 
Uiteindelijk liet de ezel zich een touw 
om de hals binden. Heel voorzichtig 
waadde het met zijn redder door het 
water naar de droge weg. Daarna ging 
het met de trailer naar onze opvang in 
Liscarroll. Daar kreeg het ezeltje einde-
lijk eten. En medische verzorging. En 
heel veel liefde. En een naam: Leandro. 
Het gaat het gelukkig steeds beter met 
hem.

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

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 ezeltjes 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 ezelonder-
zoeksprojecten 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.

Cijfers en feiten
• The Donkey Sanctuary is een internationale dierenbeschermings-organisatie die 

opkomt voor ezels en muildieren wereldwijd.
• We hebben vestigingen in 29 landen waaronder het Verenigd Koninkrijk, Cyprus, 

Egypte, Ethiopië, India, Ierland, Italië, Kenia, Mexico en Spanje.
• Op onze opvangboerderijen hebben we de afgelopen veertig jaar  

15.500 ezels verzorgd.
• Op dit moment vangen wij 5.072 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.

Gered uit 
het water

WERELDWIJD ACTIEF

STICHTING THE DONKEY SANCTUARY (NEDERLAND)
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