
DAWN VINCENT OVER 2014 
(EN VERDER)

PAGINA 2

2014 IN WOORD EN BEELD
PAGINA 2/3

FINANCIËLE 
VERANTWOORDING

PAGINA 4

Wetende dat wij een verschil maken in het 
leven van ezels over de hele wereld, en bij 
de mensen die afhankelijk van ze zijn, is 
wat ons gaande houdt. En met wij bedoel 
ik het bestuur, alle medewerkers, onze 
vrijwilligers en uiteraard u, als donateur 
van The Donkey Sanctuary.

Zoals u zult zien op de volgende pagina’s, 
hebben we een bijzonder jaar gehad. 
Dat ziet u terug in de cijfers. Maar nog 
veel belangrijker is hoeveel ezels we 
hebben kunnen redden en opvangen. 
Daarnaast houden wij ons ook bezig met 
hulp-, verzorgings- en trainingsprojecten 
wereldwijd.

Er is geen tekort aan ezels in nood. Of 
het nu gaat om een werkende ezel in 
het buitenland, of een verwaarloosde 
of misbruikte ezel dichter bij huis, wij 
beseffen dat onze taak nooit ophoudt. 
Maar we weten ook dat wij, samen met ons 
geweldige personeel en onze vrijwilligers, 
de beste zorg voor het welzijn van ezels 
leveren door middel van onze speciale zorg 
en aandacht. Door uw ongelooflijke steun 
kan The Donkey Sanctuary haar werk blijven 
doen en een verschil maken daar waar het 
het meest nodig is.

Dit hebben we met uw donaties gedaan!
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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.

30 landen wereldwijd. In 2014 was 

The Donkey Sanctuary actief in 30 landen 

wereldwijd, om ezels en muildieren te helpen.

4.725 ezels vingen wij in 2014 

op. Onder andere op onze boerderijen in 

Groot-Brittannië, Ierland, Italië en Spanje.

1.575 van onze ezels hebben een 

nieuw thuis gekregen bij particuliere dieren-

liefhebbers in Engeland, Ierland en een 

aantal andere Europese landen.

1 MILJOEN ezels stonden 

er in 2014 alleen al in onze vijf belangrijkste 

landen onder onze bescherming (Egypte, 

Ethiopië, India, Kenya en Mexico). En nog veel 

meer ezels via projecten die wij ondersteunen 

wereldwijd.

2014 in woord en beeld

Beste ezelvriend(in),
Hartelijk bedankt voor uw geweldige 
steun in 2014 én natuurlijk voor uw 
donaties dít jaar en de jaren die 
volgen. We hebben in 2014 heel 
wat gedaan van uw giften, dat 
leest u op deze pagina’s van The 
Donkey Stories. Het was véél, héél 
veel. En dat 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.

In 2013 hebben wij ons Strategisch 
Plan tot 2018 gepresenteerd. Wij 
doen er alles aan om ons hieraan te 
houden. Zoals het aantal ezels dat 
onze steun geniet - verdubbelen 
van 1 naar 2 miljoen. Inmiddels 
zitten we al ruim boven de 1 miljoen 
wereldwijd. En, we zijn inmiddels 
actief in 30 landen!

Alleen al in Europa hebben wij af-
gelopen jaar 800 mishandelde en 
verwaarloosde ezels gered. Dat zijn 
er gemiddeld bijna 16 per week! 
Achter elk individueel verhaal van 
de redding en herstel van een ezel 
hangt een ongelooflijke traject 
met een team van welzijnsadvi-
seurs, dierenartsen, verpleegkun-
digen, verzorgers en trainers van 
onze instelling - allemaal mogelijk 
gemaakt door u - onze geweldige 
donateurs.

Op veel plekken kunnen wij snel in 
actie komen wanneer dat nodig is, 
maar we kunnen nog niet overal 
onze hulp aanbieden. Uitbreiden 
naar meer landen is dan ook één 
van onze doelstellingen.  Daarom 
is uw steun zo van belang. Zonder 
donateurs, als u, hebben wij niet 
kunnen bereiken waar wij nu zijn. 
Heel erg bedankt daarvoor!

Veel liefs,

(Kleindochter van dr. Elisabeth Svendsen, 
oprichter The Donkey Sanctuary)
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18.000 ezels zijn, sinds de oprichting van The Donkey Sanctuary in 1969, voor de 

rest van hun leven op boerderijen in Europa opgevangen.

1.600 vrijwilligers hebben ons bijge-

staan bij onze verzorgende, therapeutische en 

voorlichtende werkzaamheden.

280.000 mensen bezochten 

afgelopen jaar onze grootste opvangboerderij 

in Sidmouth.

40.000 therapiesessies werden 

verzorgd voor kinderen met een beperking. 

En we openden de deuren van ons eerste 

therapiecentrum in Afrika.

DE NALATENSCHAP VAN ONZE OPRICHTSTER
The Donkey Sanctuary is in 1969 opgericht door Dr Elisabeth Svendsen MBE (foto links). Ze heeft haar leven gewijd aan het opkomen voor ezels. 

Door haar toewijding groeide The Donkey Sanctuary uit tot de internationale liefdadigheidsinstelling zoals het nu is. Helaas is Dr. Svendsen 

in 2011 overleden, maar haar herinnering leeft voort in ons werk, net zoals haar eeuwige motto; dat in alles wat we doen, ezels altijd op de 

eerste, tweede en derde plaats zullen komen.

800 mishandelde of achtergelaten ezels 

in Europa werden afgelopen jaar opgevangen.
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Inkomsten     2014 gerealiseerd  2013 gerealiseerd

Inkomsten uit Fondsenwerving        

 Direct marketing   € 419.359   € 130.715  

 Giften   € 86.730   € 49.785  

     € 506.089   € 180.500

         

Andere inkomsten    € 983.185   € 367.344

         

 Totaal inkomsten    € 1.489.274   € 547.844

         

        

Uitgaven aan doelstellingen        

 Donkey Projecten   € 419.359   € 178.553  

 Educatie, voorlichting   € 338.192   € 103.028  

     € 757.551   € 281.581

         

 Kosten fondsenwerving    € 642.711   € 191.338

         

 Kosten management / administratie € 83.496   € 72.978

         

 Totaal uitgaven    € 1.483.758    € 545.897

         

 (verlies)/winst    € 5.517   € 1.947

         

Percentage besteed aan doelstelling in relatie tot inkomsten 50,9%   51,4%

Percentage besteed aan kosten fondsenwerving 43,3%   35,1%

         

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 Don-
key Sanctuary in 2014 
vergeleken met 2013 
met 5,5%. In Nederland 
zijn de inkomsten uit 
donaties en losse giften 
gestegen. Van € 180.500 
in 2013 naar € 506.089 
in 2014. De overige in-
komsten liepen ook op. 
De Nederlandse bijdrage 
aan de wereldwijde acti-
viteiten van The Donkey 
Sanctuary bedroeg in 
2014 ruim € 750.000.
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WERELDWIJD ACTIEF

STICHTING THE DONKEY SANCTUARY
(NEDERLAND)

Financiële verantwoording

Waar ging 
uw geld 
naar toe?
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