STOP HET STROPEN
Massale slachting
van ezels om hun huid
We moeten nú in actie komen,
helpt u mee?
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onder meer goed om de lust op te wekken. Met de
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een afschuwelijke actie.
Een uitzondering? Helaas, nee. Massaal en wereldwijd
een belangrijk bestanddeel van een Chinees medicijn,
stijging van de behoefte aan dit zogenaamde ejiao
neemt de vraag naar ezelhuiden navenant toe.
De gevolgen zijn zeer serieus. Economisch, sociaal
en cultureel voor de mens – vooral in Afrika. En voor
ezels in termen van pijn, stress en onmetelijk lijden.
In dit boekje leest u hoe het zit. Het is een weergave
van een onderzoek van The Donkey Sanctuary naar
de waarheid achter de massale slachting van ezels de
afgelopen drie jaar. Een gruwelijke waarheid. Maar we
mogen niet wegkijken. U en wij moeten optreden. Nú.
Hoe we dat doen, leest op de laatste pagina. Help
alstublieft mee!

Dawn Vincent
The Donkey Sanctuary
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DE ROL VAN EZELS – TOT VOOR KORT

HET IS ZE OM DE HUID TE DOEN!

ALS LASTDIER
Wereldwijd leven er zo’n 44 miljoen ezels.

in opkomst. Dat gaat, bijvoorbeeld in Italië,

NAAR DE 10 MILJOEN
EZELHUIDEN PER JAAR

Vooral in arme landen. Daar zijn ezels dan ook

nogal eens gepaard met uitwassen.

De huid. Dát is de reden dat er wereldwijd

van grote betekenis voor de bevolking. Door

zoveel vraag naar ezels is ontstaan.

de eeuwen heen hebben ze zich onmisbaar

ANDERE REDEN?

getoond als lastdier. Ze bewerken het land,

De laatste drie jaar is er een meer dan

minstens 1,8 miljoen ezelhuiden verhandeld.

vervoeren producten naar de markt, en

opmerkelijke toename van de vraag naar

Dit is, helaas, nog maar het begin. Binnen

zijn hét transportmiddel voor ouderen en

ezels gesignaleerd. Om hun taak als lastdier of

afzienbare tijd zal de vraag stijgen naar

vrouwen met hun kinderen. Veel mensen in

vanwege hun vlees of de ezelinnenmelk kan

4 miljoen per jaar. En er zijn zelfs deskundigen

Afrika zijn echt afhankelijk van hun ezel en

het niet zijn. Wat dan wel…?

die vrezen voor een behoefte aan jaarlijks

De afgelopen twee, drie jaar zijn er jaarlijks

radeloos als hun dier iets overkomt.

10 miljoen ezelhuiden. In China met name.

OM HET VLEES

CHINEES MEDICIJN EJIAO

In verschillende culturen worden ezels ook

Dat komt door de populariteit van ejiao,

vervangende medicijnen beschikbaar voor

wel voor hun vlees gefokt. Dat zit vol proteïne

een traditioneel Chinees medicijn. Het

een product waarvoor complete ezels gedood

en is betaalbaar, ook voor mensen met

wordt ook wel ‘colla corii asini’ genoemd.

moeten worden.

minder geld. Niet in China trouwens, waar

Oftewel: ezelhuidlijm. Hoofbestanddeel van

ezelvlees juist relatief duur is. Grootschalige

het product is namelijk de gelei-achtige

vleesezelboerderijen bestonden er in het

substantie in de huid van ezels. Dat is het

SPECTACULAIRE GROEI
CHINESE MIDDENKLASSE

verleden eigenlijk niet. Er werden vooral

bindmiddel voor allerlei kruiden en andere

Het is de spectaculaire groei van de Chinese

oude ezels om hun vlees geslacht of ezels die

ingrediënten en maakt ejiao tot wat het

middenklasse die de gestegen vraag naar

om een andere reden niet meer tot werken

is. Het product is als pil, reep en drankje

ejiao verklaard. Miljoenen Chinezen hebben

in staat waren. Tegenover liefhebbers van

verkrijgbaar.

toegang tot luxe artikelen gekregen. Daar

ezelvlees staan overigens grote groepen

konden ze tien jaar geleden alleen maar

mensen met een weerzin ertegen. Zo is het

VAN LIBIDO TOT KANKER

vlees voor moslims ‘haram’: onrein, verboden.

Waar ejiao goed voor is? Voor het libido

ook producten op basis van de hoorn van

van mannen en om de vruchtbaarheid van

de neushoorn en delen van de tijger binnen

vrouwen te bevorderen. Het wordt gebruikt

handbereik van velen gekomen. Er wordt

Daarnaast werden en worden ezels gehouden

tegen veroudering. En het zou zelfs de

ook steeds meer marketing rond en reclame

voor hun melk. Ezelinnenmelk is zowel goed

bijwerkingen van radio- en chemotherapie

voor ejiao gemaakt. Ook op internet.

drinkbaar als - vonden farao’s en andere

bij kanker kunnen bestrijden. In bepaalde

Daardoor krijgen ook jonge Chinezen in

rijken in het oude Egypte - geschikt om in de

wetenschappelijke - Chinese - studies

China én consumenten in andere landen

baden. Ezelmelkerijen zijn al een aantal jaren

wordt de heilzame werking van ejiao ook

meer belangstelling voor traditionele Chinese

wel bevestigd. Maar er zijn natuurlijk ook

medicijnen als ejiao.

OM DE MELK
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DE GEVOLGEN IN CHINA ÉN DAARBUITEN
LUCRATIEVE BUSINESS
De gevolgen van die enorme vraag naar

waarop de dieren gehouden worden. Niet

ejiao laten zich raden. Het begint met steeds

voor de wijze waarop ze gedood worden.

hogere prijzen. Nu al gaat het Chinese

En zeker niet voor de reden waarom ze

medicijn voor soms meer dan € 350 per kg

gedood worden. Waarom een ezel een lang

over de toonbank. Fabrikanten kunnen de

leven gunnen als je hem alleen maar voor

vraag nauwelijks aan. De grootste is Dong’e

z’n huid nodig hebt? Chinese autoriteiten op

Ejiao, beursgenoteerd, opgericht in 1952. De

het platteland rapporteren ook een sterke

fabrikant meldt op dit moment zo’n 1 miljoen

terugloop in het aantal ezels. Waren het er

ezelhuiden per jaar te verwerken. 1 miljoen!

in 1990 nog 11 miljoen, in 2014 waren er

Ook kleineren bedrijven hebben de lucratieve

hooguit 6 miljoen ezels.

business ontdekt. Men is naarstig op zoek
naar kostenbesparende productietechnieken.

STERKE AFNAME AANTAL
EZELS

KUNSTMATIGE
INSEMINATIE
Net als kleine fabrieken zich op de productie
van ejiao storten, stappen kleine Chinese

Deze ontwikkelingen voorspellen weinig

boeren over op het fokken van ezels voor

goeds voor de ezels. Niet voor de manier

alleen maar hun huid. Met name van grotere
ezelsoorten. Het probleem is alleen dat ezels
niet erg vruchtbaar zijn. Met kunstmatige
inseminatie worden ook weinig successen
geboekt. Er wordt wel gezocht naar betere
technieken maar die inspanningen leveren
vooralsnog niet veel op.

NAAR AFRIKA
Dus moet de ezelhuid ergens anders vandaan
komen. En dan komt vooral Afrika om de

Een Chinese ezelslachterij.
Direct na het villen worden
de huiden weggesleept.

hoek kijken. Daar leven immers de meeste
ezels. Maar in dat werelddeel zijn hun
eigenaren vaak ook voor 100% van de dieren
afhankelijk. En daarom heeft de grote vraag
naar ejiao en ezelhuid zulke verstrekkende
gevolgen…
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WAT GEBEURT ER OP DIT MOMENT IN AFRIKA?
geleden ook een melding bij over 70

De overheid zit daar zelfs tussen: zo haalt men

uitgemergelde ezels in Bloemfontein. Als het

exportbelastingen binnen.

GROOTSTE HANDELSPARTNERS VAN CHINA

karkassen zat rottend vlees. Om het voedsel

je alleen maar om hun huid te doen is, kost

was het de dieven – het bleek al gauw om

een goede verzorging van ezels alleen maar

ENORM TEMPO

De landen van de sub-Sahara – onder de

gestolen ezels te gaan – niet te doen. Voorin

geld.

In Burkina Faso is de prijs van ezels in twee

Sahara – zijn de grootste handelspartners

dit boekje las u al over de diefstal van 24 ezels

voor China geworden. Was in 1985 nog maar

in Tanzania. Het betrof slechts een voorbeeld.

2,3% van de totale import in China uit deze

Deze praktijken vinden tegenwoordig zo

GOEDKEURING VAN DE
OVERHEID

landen afkomstig, in 2016 was het aandeel

vaak plaats dat boerengemeenschappen de

In diverse Afrikaanse landen worden ezels

export van ezels en ezelproducten verboden.

maar liefst 25%. Met ezelhuiden in meer dan

hulp van The Donkey Sanctuary inroepen

met goedkeuring van de overheid gefokt

Niger heeft zelfs het slachten van ezels in de

een bijrol. In alle sub-Saharalanden neemt het

om materiaal voor stevige omheiningen te

en gedood, voornamelijk om hun huid. Zo

ban gedaan. Ghana kent een traditie in het

aantal geslachte ezels explosief toe. Waarbij

kunnen kopen.

worden er op dit moment in Ethiopië - met

eten van ezelvlees. De dieren om hun huid

7,4 miljoen ezels het grootste ezelland

doden is nieuw voor het land. Een gemiddelde

in Afrika - twee reusachtige slachterijen

Ghanese slachter ‘scoort’ 200 ezels per dag.

Van The National Council of Society for the

omgebouwd voor het afmaken en stropen

Dit zijn maar kleine bedrijfjes. Bedenk eens

Prevention of Cruelty to Animals ontvangen

van ezels. Deze slachtfabrieken zijn in

hoe groot een ezel is en in welk tempo het

In Egypte stuitten de autoriteiten onlangs op

we alarmerende berichten over het stelen en

Chinees bezit. Ook in Kenia worden nieuwe

doden en verwijderen van de huid dan moet

een berg van 250 ruw gevilde ezels. Aan de

villen van ezels. Daar zat een paar maanden

slachterijen van Chinees geld gebouwd.

gebeuren…

we illegale en legale slachtingen kunnen
onderscheiden.

ILLEGALE SLACHTPARTIJEN
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jaar tijd verdubbeld. En in een half jaar tijd zijn
45.000 van de 1,5 miljoen ezels afgemaakt.
De regering heeft alarm geslagen en de
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EN IN DE REST VAN DE WERELD?
NEEM AZIË
We zagen al dat het aantal ezels in China bijna

Azië

gehalveerd is. In Mongolië, traditioneel een
paardenland, zijn de eerste ezelfokkerijen
gesignaleerd. Pakistan exporteerde

Europa

(China) De
ezelpopulatie is sinds
1991 dramatisch
afgenomen.

tussen 2014 en 2016 maar liefst 200.000
ezelhuiden naar China. Omdat er in het land
ook op grote schaal fraude werd gepleegd
met ezels om hun vlees (het werd als
koeienvlees verkocht) heeft de Pakistaanse

Noord Amerika

Midden Oosten

Grote Oceaan

46%

Afrika

overheid als eerste Aziatische regering

Atlantische Oceaan

een verbod op de export van ezelhuiden
afgekondigd. Desondanks gaat het illegaal
doden van ezels gewoon door.

NEEM NOORD- EN
ZUID-AMERIKA

(Brazilië) Een
ezeltransport van
meer dan 1.000 km.
Dat duidt op zeer
lucratieve handel.

€

Over de situatie in een land als Mexico

Zuid Amerika

is weinig bekend. We weten dat grote
hoeveelheden ezels om hun huid worden
afgemaakt maar om hoeveel het gaat is niet

€

(Burkina Faso) De
prijs van een ezel
in Burkina Faso is
tussen 2014 en 2016
gestegen van € 70
naar bijna € 130.

bekend. Op de Mexicaanse tv worden wel
veel spotjes uitgezonden over ezelhuiden.
Naar aanleiding van het recente stelen en

NEEM AUSTRALIË

villen van 50 werkezels (het vlees zat nog

In Australië leven net als in Zuid-Amerika

om de botten), waarschuwt de regering van

nog veel wilde ezels. Deze worden door de

Colombia haar inwoners hun ezels goed

bevolking over het algemeen als niet nuttig

te bewaken. En in Brazilië werden 137

beschouwd. Omdat ze geen eigenaren

ezels 1.000 km op transport gesteld om

hebben, kunnen ze gemakkelijk gevangen

vervolgens te worden gedood. Zo’n grote

en gedood worden om hun huid.

reis om alleen het vlees? Nee, dat is veel te

Over de wilde ezelstand wereldwijd heeft

duur. Het moet dus om de huid zijn gegaan.

The Donkey Sanctuary onlangs een apart

Overigens overleden 14 ezels al onderweg.

rapport uitgebracht.
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Pakistan was in 2015
het eerste Aziatische
land dat de export van
ezelhuiden verbood.

Australië

Verbod op de export
van ezelhuiden

Vermoedelijke export
van ezelhuiden

Ezelhuiden-exporterend
land

Grote importeur
van ezelhuiden

Aantal x 1 miljoen
Aantal ezels wereldwijd
Geschatte jaarlijkse
vraag naar ezelhuiden
Geschatte jaarlijkse
aanbod aan ezelhuiden
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Handel vanuit sub-Sahara naar China
1980s

1990s

2000s

2010s

2.3%

25%

1985

2016
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STRESS, ANGST EN PIJN
GEVOLGEN VOOR HET
EZELWELZIJN

China. De dieren moeten zich 20 dagen in

De handel in ezelhuiden heeft heel veel

houden. Na afloop volgt nog een lange reis

gevolgen voor het welzijn van deze sociale

per truck naar het einde.

en intelligente dieren. Neem alleen al de

een bedompte ruimte op de golven staande

stress die het geeft als je zomaar van je

ONERVAREN SLACHTERS

soortgenoten gescheiden wordt. Of wat het

Het doden en villen van de ezels gebeurt

betekent voor de achterblijvende dieren als

in slachterijen van allerlei aard en omvang.

hun maatje er niet meer is. En niet alleen

Soms gewoon in de tuin, soms massaal en

emotioneel. Zieke, oude, zwangere of jonge

fabrieksmatig. Er zijn humane villers. Maar

ezels worden in arme landen noodgedwongen

er zijn ook onervaren slagers die gehaast

ook weer achter de ploeg gespannen of

hun werk doen, hoorbaar ook voor de

moeten zware vrachten vervoeren. Terwijl ze

andere ezels. Uit Tanzania komt het verhaal

daar fysiek niet toe in staat zijn.

dat tientallen ezels 30 km het oerwoud

PLOFKIP

in gereden werden, daar een gifinjectie
toegediend kregen, waarop vervolgens hun

Wanneer ezels alleen maar om hun huid

huid eraf gestroopt werd. Het is te hopen dat

gehouden worden, is er minder reden ze goed

de dieren toen al dood waren.

te verzorgen. Dat hun lichaam en geest daar
wel onder lijdt, zal veel fokkers om het even

IJSKOUD WATER

zijn. We schreven al dat men experimenteert

En een anonieme bron vertelt over de wrede

met de fok van grotere ezelsoorten. Dan

praktijken in een door Chinezen beheerde

dringt zich al gauw de vergelijking met de

ezelslachterij in Oost-Afrika. Voordat ze

plofkip op.

gedood worden, worden de ezels overgoten

ZONDER ETEN EN DRINKEN

Het ruwe transport
van levende ezels.

met ijskoud water. Dat zou bij het villen
minder bloedverlies geven.

Ook het transport naar de slachthuizen
kan bijzonder stressvol zijn. Pijnlijk en
beangstigend ook, als het gebeurt in veel
te krappe vrachtwagens. Onderweg krijgen
de dieren meestal geen eten en drinken en
tijd om te rusten is er niet. Onbevestigde
berichten spreken zelfs over transporten van
levende ezels over zee – van Egypte naar

12
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Op één nacht werd een
Tanzaniaanse gemeenschap
beroofd van 24 ezels. The
Donkey Sanctuary ondersteunt
door hekken rond het dorp te
plaatsen.

Smeulende ezelkarkassen
op een legale slachterij.
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‘EEN VROUW ZONDER EZEL IS ZELF EEN EZEL’

WAT GAAN WE DOEN?
The Donkey Sanctuary wil op zeer korte termijn in actie komen tegen het fokken,

EZEL WORDT
ONBETAALBAAR

blijven stijgen, kunnen ze een jaar later geen

stelen en doden van ezels om hun huid. Uw hulp is daarbij onmisbaar. Lobbyen – want

ezel meer terugkopen. De boeren moeten

dat staat ons in de eerste plaats te doen – is immers duur. Op de volgende pagina van

En de mensen, vooral die in Afrika? Wat

dus meer zelf doen. Hun kinderen worden

dit boekje vragen we u om uw bijdrage.

betekent de handel in ezelhuiden voor

aan het werk gezet. En moeders en zwangere

hen? De economische, sociale en culturele

vrouwen. Een wrang Ethiopisch spreekwoord

gevolgen kunnen op de lange termijn

luidt: ‘Een vrouw zonder ezel is zelf een ezel’.

desastreus zijn. Om te beginnen stijgen
de prijzen van ezels. Voor mensen in arme

VERENIGDE NATIES

landen wordt het kopen van een ezel dus nog

Ook de Verenigde Naties bevestigen dat ezels

moeilijker dan het al is.

van onschatbare waarde zijn voor mensen

KINDERARBEID

in arme landen. Verkopen of kwijtraken is
echt het slechtste wat hen kan overkomen.

Zullen arme boeren bij die hogere prijzen

Het is ook gemakkelijk uit te rekenen. De

misschien uit zichzelf hun ezel verkopen om

economische waarde van een ezel in Kenia is

te voorkomen dat die gestolen wordt? Dat

ruim € 20 per jaar. Een ezel wordt gemiddeld

is mogelijk en gebeurt ook wel. Maar dit is

20 jaar. In totaal vertegenwoordigt het dier

erg kortetermijndenken. Want als de prijzen

dus minstens € 400. Dat is een kapitaal in

WIJ ROEPEN REGERINGEN WERELDWIJD OP:

1.

effect op het welzijn van ezels is zeer negatief. En het bedreigt het voortbestaan
van hele gemeenschappen in Afrika die van hun ezels afhankelijk zijn.

2.

Het doden van ezels voor hun huid te verbieden (in navolging van landen als

3.

Samen met ons hun bevolking bewust te maken van de negatieve gevolgen van

Burkina Faso, Niger en Pakistan).

de huidhandel voor mens en dier. Dan kunnen ook de consumenten van ejiao
weloverwogen keuzes maken.

4.

Afrika.

De handel in ezelhuiden in hun land direct te beëindigen: stop het stropen. Het

Samen met ons te bedenken hoe we arme gemeenschappen kunnen beschermen:
tegen de illegale ezelhandel en tegen het decimeren van het ezelbestand door
legale handel.
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HELPT U MEE?
Alleen met de hulp van ezelliefhebbers

Ezels spelen veel meer dan
alleen een economische
rol in Afrika. Ze helpen
gemeenschappen zich te
ontwikkelen, vrouwen
zelfstandig te worden, en
kinderen zich te ontplooien
op school.

zoals u kunnen we de strijd tegen de ezel
huidenhandel voeren en succesvol afsluiten.
Aan het dieren- én menselijke leed moet zo
snel mogelijk een einde komen.
Stop het stropen!
Om wereldwijd actie te kunnen voeren,
regeringen te mobiliseren en consumenten
te informeren, is veel geld nodig.
Uw bijdrage is dan ook noodzakelijk.
Stort uw gift op NL62ABNA0425235416
t.n.v. The Donkey Sanctuary.
Of vul, indien van toepassing,
de bijgevoegde acceptgiro in.
Dank u wel!
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STICHTING THE DONKEY SANCTUARY
Postbus 2070 - 3800 CB Amersfoort - Tel. 033 422 72 59
IBAN NL62ABNA0425235416 - KvK 50110152
info@donkeysanctuary.nl - www.donkeysanctuary.nl
The Donkey Sanctuary was founded by Dr Elisabeth Svendsen MBE in 1969.
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