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Diesel krijgt een vriendje

DIERENDAG!SPECIAL

Het gebeurt ook bij ezels: veulens die door 
hun moeder verstoten worden. De reden? 
We zullen het nooit weten. Maar we kunnen 
er wél wat aan doen. Diesel werd geboren 
op een boerderij in Ierland. Na een paar uur 
werd duidelijk dat zijn moeder niets van hem 
moest hebben. In allerijl werd het zwakke 
veulen naar The Donkey Sanctuary overge-

Zowel ezels als hun eigenaren hebben baat 
bij goede dierenzorg. Ook, of misschien wel 
juist, in arme landen. Een gezonde ezel kan 
immers veel meer betekenen voor zijn baas 
dan een zieke of gewonde. Met deze bood-
schap reist The Donkey Sanctuary onder an-
dere door Kenia. 

Een van onze medewerkers vertelt: “Ik kwam 
een vrouw tegen, Joyce, die mij het hemd 
van het lijf vroeg over de verzorging van 
haar twee ezels. Drie keer per dag haalden 
ze met z’n drieën voor de hele familie wa-
ter, in grote jerrycans, vastgebonden op de 
ezelruggen. Of ze dat wel goed deed, wilde 
Joyce weten. Of het tuig niet te strak zat. Of 
haar ezels die dagelijkse tripjes wel aankon-
den. Toen ik haar geruststelde en zei dat ze 
zo nog heel lang plezier van haar dieren zou 
hebben, knikte ze tevreden: ‘Dan hoop ik 
mijn buren nu te overtuigen dat ze ook goed 
voor hun ezels moeten zorgen!’”

bracht. Onze collega’s stelden een 24-uurs 
voedings- en verzorgingsschema voor Diesel 
op. Het ezeltje kreeg elke twee uur de fles en 
werd iedere minuut in de gaten gehouden. 
Alle zorg en liefde was niet voor niets. Na 
een paar weken was Diesel sterk genoeg om 
op eigen benen te kunnen staan. De direc-
teur van de opvang besloot bovendien dat 

Diesel er een vriendje bij kon krijgen: de zes 
maanden oude Olaf, net als Diesel een wees-
veulen. De twee jonkies bleken het prima 
met elkaar te kunnen vinden en zijn inmid-
dels onafscheidelijk. Reken maar dat we ze 
met Dierendag extra aandacht geven!  

IN DIT NUMMER:

‘Ik ga het direct mijn 
buren vertellen!’
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En hoe 
gaat het 
met Sooty?

Rennen maar, jongens!

We stelden u al eerder voor aan Sooty en 
zijn moeder Cameron. Toen de laatste bij 
The Donkey Sanctuary aan kwam, was ze 
al in verwachting. Normaal gesproken 
kunnen ezelinnen een bevalling heel goed 
alleen af maar voor de zekerheid houden 
we altijd wel een oogje in het zeil. Zeker 
bij Cameron. Ze was namelijk wel erg dik. 
De oorzaak bleek, na de bevalling die een 
hele klus is geworden: haar zoon Sooty 
was voor een veulen uitzonderlijk groot. 
Inmiddels zijn we een paar maanden 
verder. Moeder en zoon maken het prima. 
We zijn benieuwd wat de collega’s van de 
vestiging in Brookfield van Sooty’s eerste 
Werelddierendag gaan maken!

Het ging al een tijd niet goed met de 
eigenaars van Columbo en Filbert. Veel 
ruzie, vaak over geld. Uiteindelijk gingen 
ze uit elkaar. Vervelend voor hen natuurlijk, 
maar ook voor hun twee ezels. Die bleken 
de laatste maanden namelijk nauwelijks 
nog verzorgd te zijn. Toen onze adviseur 

Alison Beck de dieren in Cornwall aantrof, 
schrok ze erg. Wat waren ze mager! Hun 
botten staken haast door hun vacht. 
Columbo’s hoeven waren in geen tijden 
bekapt, en Filbert leed aan een ernstige 
ontsteking aan één van zijn voorste hoeven 
en had verschillende zweren in zijn nek en 
oren. Ook hun tanden waren niet verzorgd: 
de onderste waren zo lang geworden dat ze 
het tandvlees aan de bovenkaak raakten. 
Alison vreesde voor hun leven. Enfin. Toen, 
een paar maanden terug, hingen de koppen 
van beide ezels mistroostig naar beneden. 
Nu, met Werelddierendag, rennen ze vol 
plezier van de ene naar de andere kant van 
hun verblijf. Eind goed, al goed! 
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Beste ezelvriend(in),
Dierendag maakt bij mij altijd gemengde 
gevoelens los. Enerzijds sta ik stil bij het 
leed van ezels wereldwijd. Dan denk ik 
aan zo’n afgebeulde en veel te zwaar be-
laden langoor die langzaam maar zeker 
bezwijkt onder de last van zijn bestaan. 
En ik denk aan ezels die zomaar op straat 
worden gezet, ook in Europa, omdat ze 
niet langer meer ‘voldoen’.

Geen blije gedachten. Gelukkig staat er 
ook veel fijns tegenover. Wat vind ik het 
heerlijk om op Dierendag een rondje 
langs een paar van de opvangboerderij-
en van The Donkey Sanctuary te maken!  
 

Ik kom Ruby tegen, Diesel, Columbo en 
Filbert. Binnen de kortste keren zijn mijn 
zakken vol lekkers leeg. Niets leukers dan 
een ezel te verwennen!

Ik weet zeker dat uw hart op deze dag 
ook bij ezels is, die u door dik en dun 
steunt. Negen korte stukjes vertellen in 
deze DIERENDAG special het complete 
verhaal van The Donkey Sanctuary. Ne-
gen redenen om ons te blíjven steunen, 
ook als de verjaardag van Franciscus van 
Assisi (wist u dat we daarom op 4 oktober 
het dierenfeest vieren?) weer voorbij is. 
Ik hoop dat we weer een gift van u mo-
gen ontvangen.

Veel liefs,

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

Dawn Vincent



Nú is het 
tijd voor 
adoptie!

Die dekselse Ruby

Ezeltherapie 
op zeven 
Londense 
scholen
Tussen april en juni introduceerde The Donkey 
Sanctuary een nieuwe activiteit op zeven scholen 
in Londen: mobiele ezeltherapie. Zoals u weet zijn 
ezels heel geschikt om kinderen met een beperking 
over angsten voor het onbekende heen te helpen. 
Speciaal voor dit doel trainden we vier ezels: Austin, 
Boyo, Pharaoh en Tiny Tim. Onze medewerkers 
namen de dieren mee langs de scholen waar de 
kinderen ze konden aaien en berijden, en meer 
konden leren over de verzorging van ezels. Eén van 
onze instructeurs: “Voor sommige kinderen was 
het de eerste keer dat ze zulke - in hun ogen - 
grote dieren van dichtbij meemaakten. Wat leuk 
om hun reacties en vreugde te zien!” Reken ook 
maar dat de scholen op Werelddierendag op een 
volgend bezoek kunnen rekenen!

In Engeland kunt u ezels adopteren, via de 
Engelse website. De dieren blijven dan gewoon 
op één van de zes Engelse opvangboerderijen van 
The Donkey Sanctuary wonen, maar de kosten van 
hun verzorging worden door de adoptieouder(s) 
betaald. Zullen we twee te adopteren ezels aan 
u voorstellen? Gareth is, ondanks zijn geringe 
omvang, echt een mannetje. Hij ziet erop toe 
dat de ezels in zijn omgeving precies doen wat 
hij wil. Daarmee weet hij ook altijd als eerste de 
aandacht van bezoekers te trekken.

En Ashley’s moeder stierf bij zijn geboorte. Dat 
heeft zijn karakter nauwelijks beïnvloed. Sterker, 
hij behoort tot de opgewektste in de opvang.

Ruby is een mensenvriend. En hoe! Zodra 
een verzorger of bezoeker zich in haar 
gezichtsveld begeeft, rent ze er heen. 
Moet de webcam worden verhangen? Ruby 
spoedt zich naar de monteur en vlijt zich 
liefdevol tegen de ladder: de man weet zich 
nog net te redden. Hangt er iemand over 
de omheining om naar de ezels in de wei 
te kijken? Ruby weet niet hoe snel ze het 
hek moet openen (en al haar ezelvriendjes 
moet laten ontsnappen). 

Komt de dierenarts op bezoek? Ruby 
duikt in zijn dokterstas en steelt er de 
stethoscoop uit. Dat belooft wat als er met 
Werelddierendag extra veel mensen op de 
opvangboerderij van The Donkey Sanctuary 
in Sidmouth afkomen!

Ashley

Gareth

Ruby
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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

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 30 landen waaronder het Verenigd Koninkrijk, Cyprus, 

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

18.000 ezels verzorgd.
• Op dit moment vangen wij 6.300 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.

WERELDWIJD ACTIEF

STICHTING THE DONKEY SANCTUARY (NEDERLAND)

Arme Jennifer 
barstte in snikken uit

Geweldig 
bedankt, 
Charley!

U kunt The Donkey Sanctuary op diverse 
manieren steunen. Hiernaast vindt u de 
mogelijkheden op een rij. Een daarvan is 
via uw testament. Er zijn u al veel mensen 
voor gegaan. Wie ons daadwerkelijk een 
legaat of deel van zijn of haar erfenis 
nalaat, krijgt een plekje op een van de 
herdenkingsmuren in onze hoofdvestiging 
in Devon. Daarover schreef Jennifer Gill 
ons laatst het volgende: “Toen mijn oom 
Chris in 1994 stierf, liet hij me een bepaald 
bedrag na dat ik kon besteden aan het 
goede doel waar mijn hart lag. Ik ben 
dol op ezels dus hoefde niet lang na te 
denken. Ik heb The Donkey Sanctuary ook 
over de wens van mijn oom geschreven. 

De autistische Charley is vijftien jaar oud. 
Vijf jaar geleden bezocht hij The Donkey 
Sanctuary voor het eerst, samen met zijn 
neefje Luke die het Downsyndroom heeft. 
Ze kwamen voor de ezeltherapie. Maar 
waar Luke direct op een gewillige ezel 
plaatsnam, bleef Charley hangen aan de 
kant. De medewerkers maakte zich zorgen: 
zo zou Charley nooit wennen aan de 
nabijheid van dieren. Althans, dat dachten 
ze. Maar na een tijdje bleek dat deze manier 
van observeren heel goed bij Charley paste. 

Hij zegt: “Ik vind het heerlijk om naar de 
ezels en hun gedrag te kijken. Ze maken 
me rustig. Ik bewonder ze, ze zijn zo mooi. 
Maar ik hoef niet per se op ze te zitten 
hoor.” Charley’s zelfvertrouwen groeide in 
de loop der jaren. Hij werd vrienden met 
de staf, met de andere kinderen én met 
de ezels. Hij haalt nu zelfs geld voor The 
Donkey Sanctuary op met de verkoop van 
de door zijn oppas gebreide sneeuwpopjes. 
En hij is verantwoordelijk voor één van de 
stallen. Geweldig bedankt Charley!

Einde verhaal, dacht ik. Tot mijn man en 
ik nog niet zolang geleden naar Devon 
verhuisden. We maakt een tochtje door 
te omgeving en stonden ineens voor The 
Donkey Sanctuary. Natuurlijk stapten 
we uit en bezochten we de boerderij. 
Toen we de opvang na de lunch weer 
wilden verlaten, liepen we tegen de 
herdenkingsmuur uit 1995 op. Ik barstte 
in snikken uit toen ik na twintig jaar weer 
zijn naam zag: Christopher R. Woodyard. 
Je begrijpt dat ik direct een extra donatie 
heb gedaan.” Ziet u in Werelddierendag 
een mooie aanleiding om The Donkey 
Sanctuary in uw testament op te nemen? 
Laat het ons weten!
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