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Jaarverslag 2012 Stichting de Ezelshoeve
1. Algemeen
1.1 Doel van de stichting
De Stichting heeft ten doel het bevorderen van:
-

De opvang van en de zorg voor verwaarloosde, mishandelde of oude ezels.

-

Het geven van informatie over ezels en alles wat daarmee verband houdt.

De Stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door:
-

De feitelijke opvang van dergelijke ezels en de zorg daarvoor.

-

Het geven van voorlichting over ezels.

-

Het organiseren van evenementen.

-

Het verwerven van donateurs.

-

Het regelen van mogelijkheden tot het adopteren van ezels op papier.

-

Het verrichten van alles wat met het bovenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk zijn

1.2 Missie:
De Missie van de Stichting is het uitbannen van verwaarlozing en mishandeling van ezels en het sensibiliseren van de mensen over het houden van ezels.
1.3 Visie:
De Visie van de Stichting splitst de missie in twee pijlers.
Enerzijds willen wij de verwaarlozing en mishandeling van ezels uitbannen door:
1. Het algemeen bekend maken wat verwaarlozing en mishandeling inhoudt bij een ezel, bekend
maken dat het bestaat en dat het gebeurt in onze directe omgeving.
2. Het stimuleren en begeleiden van dierenliefhebbers om gevallen van verwaarlozing en mishandeling te signaleren.
3. Een meldpunt zijn voor gevallen van verwaarlozing en mishandeling en het vertrouwen geven
dat meldingen serieus en tijdig opgevolgd worden.
4. Een intensieve samenwerking tot stand brengen en houden met de officiële instanties zoals
de politie en de dierenbescherming.
5. Een officieel centrum in stand houden waar in beslag genomen ezels opgevangen kunnen
worden, evenals verwaarloosde en mishandelde ezels die via andere wegen uit hun slechte
situatie bevrijd zijn.
6. Het publiceren van deze gevallen als voorbeeld materiaal en ter bewustwording.
7. Het in stand houden van een kennis netwerk en samenwerking met vergelijkbare initiatieven.

8. Een kennis- en info centrum zijn om (potentiële) ezeleigenaren te ondersteunen met gerichte
kennis over het gedrag van ezels en van de verzorging van ezels om hiermee verwaarlozing
en mishandeling te voorkomen.
9. Het begeleiden of opleiden van dierenartsen, hoefsmeden, paardentandartsen en stagiaires
van diergerelateerde opleidingen om enerzijds situaties te kunnen beoordelen en te kunnen
begeleiden en anderzijds om de preventieve werking uit te breiden.
Anderzijds willen we mensen sensibiliseren over het houden van ezels door:
10. Binnen ons werkgebied bekend te zijn als ezeldeskundigen en onze werking laag drempelig te
houden.
11. Het algemeen bekend maken wat een bijzonder dier een ezel is en de ezel verwijderen van
zijn “slechte naam”.
12. Het actief begeleiden van (potentiële) ezeleigenaren.
13. Het ondernemen van activiteiten met ezels om mensen te laten zien wat je met een ezel kunt
doen en wat een ezel leuk vindt om te doen.
14. Het organiseren van workshops en cursussen om geïnteresseerden specifieke aspecten van
ezel gedrag en ezel verzorging te leren.
15. Het mogelijk maken voor geïnteresseerden om een tijd in de praktijk mee te draaien en zodoende kennis op te doen over het gedrag en de verzorging van ezels.
16. Het regelmatig publiceren van positieve ezelartikelen in de media, gericht op het juiste doelgroep

1.4 Ons Werkgebied
Hoewel we vele samenwerkingen in geheel Europa hebben (Donkey Sanctuary in Sidmouth, Frankrijk,
België, Griekenland, Spanje en zelfs buiten Europa met Bonaire), beperken wij ons daadwerkelijke
werkgebied tot Nederland in de eerste plaats en de Benelux op de tweede plaats. Door onze ligging
(op de grens met België) en door de beperkte werking van vergelijkbare initiatieven in België is ons
werkgebied in de praktijk de Benelux. We richten ons op het Nederlandstalige publiek.

1.5 Onze Werking
De punten vermeld onder onze Visie geven al veel richting aan onze werking. Dit betreft echter onze
primaire processen en onze primaire werking. Onze secundaire werking betreft onze sociale werking
of maatschappelijke werking en onze secundaire processen zijn de processen die plaatsvinden om de
primaire en secundaire werking mogelijk te maken. Onder de secundaire processen wordt ondermeer
verstaan de sponsorwerving en de actieve werving van donateurs, de logistieke processen om ons
centrum in goede staat te brengen en te houden, het volgen van speciale cursussen of workshops om
onze kennis op peil te houden en nieuwe ontwikkelingen te volgen en het onderhouden van een actief
netwerk om onze gemeenschappelijke werking te versterken.
Sociale – of maatschappelijke werking: Stichting de Ezelshoeve heeft door haar primaire werking de
mogelijkheid om deze secundaire werking uit te voeren. Deze sociale werking bestaat uit de volgende
aspecten:
-

Binnen de Stichting geven wij werkelozen of tijdelijk arbeidsongeschikten de mogelijkheid om
enerzijds een werkroutine te handhaven en anderzijds om geleidelijk weer een werkroutine op
te bouwen om zo gemakkelijker weer in de arbeidsmarkt in te treden.

-

Verder werken wij intensief samen met de landelijke organisaties zoals Reclassering Nederland en Kentron, waarvan wij onder meer de ‘bijzondere’ gevallen opvangen, die binnen andere initiatieven niet kunnen functioneren. Binnen dit initiatief hebben wij in 2012 heel bijzondere
en bijna perfecte resultaten geboekt.

-

Als laatste onderhoudt en faciliteert de Stichting een uitgebreide vrijwilligers organisatie, welke
vrijwilligers vanuit heel Nederland de mogelijkheid geeft om gelijkgestemden te ontmoeten en
invulling te geven aan het daadwerkelijk fysiek bijdragen aan een goed doel.

1.6 Organisatie
Om uitvoering te geven aan deze doelstellingen heeft de Stichting een organisatie gecreëerd van bestuursleden en vrijwilligers, welke allen hun tijd op vrijwillige basis beschikbaar stellen aan de Stichting. In deze organisatie kan men allereerst onderscheiden:
Het bestuur
Dit bestuur bestaat momenteel uit de een drietal functies, welke tevens bij de Kamer van Koophandel
ingeschreven zijn. De voorzitter, secretaris en penningmeester. Het bestuur is verantwoordelijk voor
de strategie en de lange termijn visie. Het bestuur van Stichting de Ezelshoeve bestond in 2012 uit de
volgende personen:
Voorzitter:
Penningmeester:
Secretaris:

1.6.2

Peter-Paul van den Berg
Bart Wouters
Marianne Zinjel

De bestuur werkgroep

De bestuur werkgroep behelst de functies public relations, vrijwilligersorganisatie en verkoop- en promotiemateriaal en is verantwoordelijk voor de dagelijkse werking en de interne communicatie.
Verder zijn er project groepen, waar één of meerdere bestuursleden met een aantal vrijwilligers zich
over één bepaald thema buigen. Een aantal van de huidige projectgroepen zijn:


Grote evenementen



Kids for Donkeys (onze kinderclub)



Website



Nieuwsbrief en onze publicaties



Sponsoring en fondsenwerving



Communicatie (lange termijn)

1.6. Vrijwilligers
Vrijwilligers zijn belangrijk voor het succes van Stichting de Ezelshoeve. Zonder vrijwilligers zouden de
dagelijkse werkzaamheden door een te kleine groep mensen uitgevoerd moeten worden waardoor de
stichting uiteindelijk niet meer zou kunnen functioneren. Een aantal vrijwilligers zijn door opleiding en
ervaring benoemd om de dagwerkzaamheden aan te sturen en nieuwe vrijwilligers, stagiaires en overige geïnteresseerden te begeleiden.

In december 2012 beschikt de Stichting over 51 vaste vrijwilligers. Daarnaast beschikt de stichting nog
over een ongeveer 25 mensen van wie zij de hulp kunnen inroepen bij grote activiteiten zoals Open
Stal Dagen.
De activiteiten welke door de vrijwilligers uitgevoerd worden betreffen ondermeer de dagelijkse verzorging van de aanwezige ezels en het dagelijkse stal- en weide werk. Tevens worden vrijwilligers
ingezet om de activiteiten die de Stichting onderneemt (intern zowel als extern) te ondersteunen en
kunnen ze deel uitmaken van de projectgroepen.
Twee maal per jaar wordt er een vrijwilligersvergadering georganiseerd, waar de vrijwilligers enerzijds
betrokken worden bij de bestuurlijke aspecten van de Stichting en de lange termijn visie en anderzijds
hun inbreng kunnen geven in de werking van de Stichting.
Op regelmatige basis zijn er sociale activiteiten voor de vrijwilligers, waar de vrijwilligers elkaar op een
informele manier kunnen leren kennen en ervaringen kunnen uitwisselen.

1.8 Gastgezinnen / gastouders
Gezien de eindige fysieke mogelijkheden van Stichting de Ezelshoeve te Baarle-Nassau is het noodzakelijk dat de Stichting beschikt over adressen waar we tijdelijk een aantal ezels kunnen stallen. In de
begin jaren van de Stichting was dit minder noodzakelijk dan in het heden. Aangezien de Stichting
elke ezel wil helpen, die het nodig heeft, zal de Stichting nooit een ezel weigeren. De weiden en de
mogelijkheden van de locatie Baarle-Nassau zijn eindig en derhalve is er in 2010 een start gemaakt
met het aanleggen van een database met adressen waar we tijdelijk ezels kunnen plaatsen. Tijdelijk
betekent een periode van een (paar) maand(en), totdat er een nieuw en goed ezeladres gevonden is,
waar de ezels blijvend geplaatst kunnen worden.
De kosten van de ezels, de voeding en de medische ondersteuning blijven in dit geval voor rekening
van de Stichting en de gastouders of gastgezinnen stellen alleen hun weiden (en stal) ter beschikking
en dragen zorg voor de dagelijkse verzorging.
In 2012 beschikt Stichting de Ezelshoeve over één gastgezinn, echter om de werking van de Stichting
optimaal te continueren zullen in de komende jaren meer gastgezinnen gewenst zijn. In 2013 zal de
Stichting proberen het aantal gastgezinnen uit te breiden.

1.9 Educatie
Stichting de Ezelshoeve is sinds 2007 een Aequor erkend stagebedrijf. Een stage kan op verschillende manieren ingevuld worden, als blokstage of voor enkele dagen per week. Dit alles in overleg met
de school van de stagiair(e) en de dagelijkse leiding van de stichting. De werkzaamheden sluiten over
het algemeen prima aan bij de leerstof van de opleidingen Dierverzorging. De stages worden vanuit
de scholen gecoördineerd. Op de stichting worden de stagiaires door een groep vaste vrijwilligers
begeleid. De stagiaires kunnen ook altijd terecht bij het bestuur voor vragen en hulp bij het maken van
het eindverslag. Stichting de Ezelshoeve is een zeer geschikte en dynamische leeromgeving voor de
opleidingen Dierverzorging. De stichting neemt haar sociale verantwoordelijkheid door hulp aan te
bieden in het opleiden van toekomstige dierenverzorgers.
Stichting de Ezelshoeve is sinds 2010 een Aeqor 4 gecertificeerd stagebedrijf voor zowel dierverzorgings opleidingen als diermanagement. 35 stagiaires vanuit heel Nederland en België vervulden in
2012 hun stage op de Ezelshoeve.
Verder heeft de Stichting in 2012 workshops en/of lezingen over ezelgerichte activiteiten zoals vachtverzorging, hoefverzorging, gebitsverzorging, ezelgedrag en meer. Hiervoor maakt de Stichting gebruik van eigen deskundigen of van externe deskundigen en specialisten.

1.10 Samenwerkingsverbanden
Binnen Nederland zijn de SOE (Stichting Opvang Ezels) en de SOOS (De Ezelsociëteit) actief en met
beiden heeft de Stichting een goed contact. Op ons initiatief zijn reeds diverse samenwerkingen tot
stand gekomen.
In België hebben wij in 2012 de ezelopvang Vzw Anegria te Stekene, op weg geholpen. Vzw Anegria
heeft het beleid en de werkwijze van onze Stichting overgenomen waardoor de samenwerking vloeiend verloopt. Belgische meldingen die hier binnenkomen worden met hen doorgesproken en naar hen
doorgespeelt.

1.10.1 Samenwerkingsverbanden met Dieren Welzijn organisaties
Hieronder vallen de samenwerkingen met algemene dierwelzijn gerelateerde organisaties zoals het
WSPA (World Society for the Protection of Animals), de Dierenbescherming en het LID (Landelijke
Inspectiedienst Dierenbescherming), AID (Algemene Inspectiedienst), Dierenpolitie, het ministerie van
LNV (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit), Brook Hospital en Wereld Asielen. Tevens onderhouden
wij goede contacten met specifieke organisaties zoals bijvoorbeeld het VRC (vogel revalidatie centrum
te Zundert). Deze laatste contacten zijn met name om onze werking te benchmarken en van elkaars
werking te leren.
Algemeen; Hieronder vallen de samenwerkingen met algemene instanties zoals Reclassering Nederland, Novadic-Kentron, Aeqor, gemeente en overheid, scholen, Amarant (dienstverlenend aan mensen met een verstandelijke beperking), Breda-Actief, enzovoort.
Gezien het feit dat deze externe contacten een belangrijk onderdeel zijn van onze primaire werking en
een belangrijk bestandsdeel zijn om onze werking te vergroten, zullen wij hier ook in 2013 blijvend
veel aandacht aan blijven geven. Met name de samenwerkingen met onze landelijke branchegenoten
zal de totale primaire werking binnen Nederland versterken, zowel voor hen als voor ons.
1.10.2 Reclassering Nederland
Stichting de Ezelshoeve werkt samen met Reclassering Nederland. Mensen met een taakstraf kunnen
deze vervullen bij de Stichting. De taakgestraften worden vooral ingezet bij het uitvoeren van zwaardere en technische klussen. De taken variëren van het schoonmaken van de weides tot reparatie en
onderhoud werkzaamheden aan de gebouwen van de Stichting. Ook hier vervult de Stichting een
sociale rol. De begeleiding van de reclassering vindt plaats door een selecte groep vrijwilligers binnen
Stichting de Ezelshoeve en Reclassering Nederland.

2. Inkomsten
Stichting de Ezelshoeve heeft inkomsten nodig om haar doelen te halen en hiervoor zijn de volgende
mogelijkheden:
2.1 Adoptieplan

Ezels die langere tijd bij de Ezelshoeve aanwezig zijn of blijven kunnen geadopteerd worden. Hierin
hebben wij twee varianten: gehele adoptie of deeladoptie.
In het geval van gehele adoptie kunnen geïnteresseerden een ezel adopteren door de gemiddelde
jaarkosten van een ezel per jaar te betalen. De bedoeling is dat de zogenaamde adoptieouders ook
daadwerkelijk een contact en een band opbouwen met de betreffende ezel en derhalve dus ook regelmatig op de Stichting langskomen.
Op het moment van adoptie ontvangen zij een adoptiecertificaat van de betreffende ezel en worden zij
gedurende het jaar op de hoogte gehouden van de gebeurtenissen in het leven van desbetreffende
ezel.
Eén keer per jaar wordt er een adoptieouder-dag georganiseerd om de adoptieouders een mogelijkheid te bieden om de Stichting te bezoeken en ons en elkaar te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen.
Deeladoptie is een variant waar meerdere mensen dezelfde ezel kunnen adopteren. Dit is voor een
aanzienlijk lager bedrag en hiervoor krijgen de mensen deeladoptie certificaat.

2.2 Doorplaatsing
Stichting de Ezelshoeve probeert opgevangen ezels door middel van een revalidatieplan weer in goede gezondheid te krijgen. Hiervoor hebben we de beschikking over een dierenarts, hoefsmid, paardentandarts, natuurkundig veterinair, ezelgedragsmanager en een dierenfysiotherapeut. Op het moment dat de ezel weer in goede gezondheid verkeert kan deze, met een contract, worden doorgeplaatst naar een goed thuis. Stichting de Ezelhoeve gaat, voordat een ezel wordt doorgeplaatst, eerst
kijken of de locatie geschikt is voor ezels. Na de doorplaatsing zal Stichting de Ezelshoeve minimaal
1x per jaar een bezoek brengen aan de ezel en zijn nieuwe eigenaren. Telefonisch contact is altijd
mogelijk bij vragen of problemen. Indien de eigenaar, door welke reden dan ook, niet meer in staat is
om de ezel te verzorgen moet de ezel te allen tijde terugkomen naar de stichting.
Ezels die door de Stichting opgevangen zijn, worden binnen de Stichting begeleid en gesocialiseerd.
Ze worden medisch onderzocht, gecastreerd indien nodig, gechipt, de hoeven worden verzorgd evenals het gebit en ze worden door onze gedragsdeskundigen onderzocht en begeleid. Aan het einde van
zo’n periode van onderzoek en verzorging zijn veel ezels weer gezond, sociaal en weer op krachten
gekomen. Deze dieren kunnen dan doorgeplaatst worden naar een nieuw liefdevol ezeladres.
Voor het doorplaatsen hebben wij strikte richtlijnen en slechts die adressen die aan al onze eisen voldoen en van wie de potentiële nieuwe eigenaren genoeg ezelkennis hebben opgedaan, komen in
aanmerking voor doorplaatsing.
De doorgeplaatste ezels blijven eigendom van de Stichting en het houden van deze ezels gaat via
onze strikte richtlijnen. Wij blijven deze adressen te allen tijde ondersteunen met raad en daad.
De blijvende werking van de Stichting maakt het noodzakelijk dat gezonde ezels doorgeplaatst worden naar een liefdevol en aandachtsvol adres. Particuliere adressen kunnen vaak meer aandacht
besteden aan en meer dingen doen met hun paar ezels, dan dat de Stichting kan doen met dertig of
meer ezels. Derhalve is het ook voor een gezonde ezel beter om een nieuw leven te beginnen op zo’n
locatie. Het zoeken van nieuwe doorplaatsadressen blijft in de komende jaren een belangrijk punt van
aandacht, zolang wij nog ezels hebben die in aanmerking komen voor doorplaatsing.

2.3 Sponsoring
Voor bedrijven bestaat de mogelijkheid tot sponsoring van Stichting de Ezelshoeve in welke vorm dan
ook. De stichting heeft voor sponsors verschillende mogelijkheden tot reclame.
2.4 Donatie
De Stichting heeft een grote groep mensen die de Stichting en haar werking een warm hart toedragen.
Deze groep is ook geïnteresseerd in de dagelijkse gebeurtenissen binnen de Stichting en anders dan
mensen die een eenmalige donatie in onze collectebussen doen, wensen hiervan ook op de hoogte te
blijven. Hiervoor heeft de Stichting het “Vrienden Van” principe in het leven geroepen. Voor een vast
bedrag per jaar kan men “Vriend van Stichting de Ezelshoeve” worden. Aangezien de voornaamste
bron van inkomsten voor de Stichting de particuliere donaties en sponsoring zijn, is deze groep van
wezenlijk belang voor de continuïteit van de Stichting
Om deze doelstellingen te bereiken heeft de Stichting een projectgroep opgericht welke ondermeer en
minimaal


Vier maal per jaar een Nieuwsbrief uit brengt. Zie onder communicatie. Deze Nieuwsbrief bevat verhalen en informatie welke niet eenvoudigweg van de website of de hyves te halen is.



Speciale acties onderneemt om “Vrienden van” te werven. Dit kan op specifieke ezelactiviteiten of activiteiten waar de Stichting met een informatie stand staat, of via flyer-acties,
netwerking, enzovoort. Gedacht kan worden aan speciale acties bij scholen en het stimuleren
en belonen van het aanbrengen van nieuwe vrienden.



Eenmaal per jaar een donateursdag of “Vrienden van”-dag georganiseerd, eventueel gecombineerd met een vrijwilligersdag, om de “Vrienden van” een mogelijkheid te geven om de
Stichting te bezoeken en ons en elkaar te ontmoeten.

De Stichting wijst specifieke doelstelling aan deze projectgroep toe, welke binnen de bestuursvergadering opgevolgd wordt.
Er zijn verschillende manieren om te doneren bij Stichting de Ezelshoeve. Sinds 01-01-2008 is Stichting de Ezelshoeve door de belastingdienst aangemerkt alszijnde Algemeen Nut Beogende Instelling
(ANBI). Hierdoor zijn giften aftrekbaar van het belastbaar inkomen.
Van donaties kunnen wij:
-hooi,stro en andere verantwoorde voeding kopen;
-de ezels hun jaarlijkse inentingen, ontwormingskuren en andere medische zorg geven;
-de tandarts eens per jaar het gebit van de ezels laten controleren en zonodig behandelen;
-de hoefsmid alle 6 tot 8 weken de hoefjes van de ezels laten kappen;
-en nog veel en veel meer.
Donaties in natura zijn natuurlijk ook mogelijk.
2.5 Activiteiten
In 2012 zijn er weer tal van activiteiten geweest op Stichting de Ezelshoeve. Wij hebben onze bestaande activiteiten verder gecontinueerd. Door de ervaring die we inmiddels hebben opgebouwd in
voorgaande jaren zijn onze activiteiten steeds beter uitgewerkt en uitgevoerd. Peilers waar we onze
activiteiten aan meten zijn:
1. leerzaamheid

2. interactie
3. plezier
Bij al onze activiteiten ligt de nadruk op het dier de ezel. Onderwerpen zoals het omgaan met en het
verzorgen van ezels komen veelal altijd aan bod. De achterliggende gedachte is dat we mensen zelf
willen laten ervaren hoe het is om met ezels om te gaan. De mensen leren door de activiteiten ervaren
dat de ezel een gevoelig en intelligent dier is. Vaak ontstaan er vanzelf indrukwekkende situaties en
in sommige gevallen krijgen mensen een sterke band met een bepaalde ezel. Deelnemers ervaren dat
ieder dier een eigen karakter heeft met zijn eigen eigenschappen en voorkeuren.
De reacties van deelnemers aan onze activiteiten zijn bijna altijd positief. Ook de explosief verhoogde
vraag voor deelname aan activiteiten sterkt ons in ons gevoel dat onze activiteiten wel degelijk meerwaarde hebben.

2.6 Kids for Donkeys
Stichting de Ezelshoeve heeft in 2008 Kids for Donkeys opgericht. Kids for Donkeys is speciaal opgericht voor kinderen van 0 tot en met 14 jaar en heeft als doel kinderen spelenderwijs te leren omgaan
met ezels.
Er wordt 4x per jaar een activiteit georganiseerd waarbij de kinderen
op een leuke manier in aanraking komen met ezels. Tevens krijgen de
leden 4x per jaar de DonkeyNieuws, een blad met daarin de laatste
activiteitenverslagen, maar ook het laatste ezelnieuws, een informatief
stukje over ezels, antwoorden op ingezonden vragen van leden etc.

3. Statistieken
In 2012 hebben we 30 ezels opgevangen. Tevens zijn er in 2012 25 ezels doorgeplaatst. Er is 1 ezel
overleden.
Opgevangen ezels
Naam ezel
Filemon
Storm (shetlander)
Loes
Paulientje
Karim
Simba
Timmy
Tommy
Tina
Boefje
Margriet
Roosje
Tiest
Janneke
Storm
Amai
Iejoor
Imma
Goliath
Roos
Guus
Dries
Moor
Colette
Lola
Hansje
Donna
Mickey
Janus
Janny

Opgevangen op
08 februari
08 februari
09 februari
09 februari
09 februari
03 maart
16 maart
16 maart
16 maart
16 maart
16 maart
16 maart
27 maart
11 april
08 mei
31 mei
12 juni
03 juli
03 juli
15 augustus
15 augustus
20 augustus
20 augustus
18 september
18 september
20 september
27 september
09 oktober hier geboren
13 november
13 november

Doorgeplaatste ezels
Naam ezel
Simba
Nina
Daddy
Storm
Donna
Tiest
Janneke
Linde
Lis
Karim
Justine
Layla
Filemon
Amai
Timmy

Doorgeplaatst op
09 januari
16 januari
14 februari
11 april
01 mei
02 mei
04 mei
07 mei
07 mei
16 mei
18 mei
18 mei
21 mei
03 juni
11 juli

Tommy
Roos
Guus
Margriet
Roosje
Simba
Iejoor
Boefje (overleden)
Lola
Goliath
Imma

11 juli
15 augustus
15 augustus
16 augustus
16 augustus
18 augustus
18 augustus
22 september
25 september
22 december
22 december

Gestorven Ezels
Er is 1 ezel (Boefje) gestorven op Stichting de Ezelshoeve.
3.1 Adoptie
In 2012 waren alle 15 ezels die beschikbaar zijn voor volledige adoptie geadopteerd. Ook de 15 ezels
die beschikbaar zijn voor deeladoptie werden door meerdere mensen geadopteerd.
3.2 Activiteiten
Door de activiteiten weten nog steeds meer mensen ons te vinden voor informatie en meldingen van
verwaarloosde ezels. Verder verhogen de activiteiten de naamsbekendheid van onze stichting. Ondanks dat het organiseren vaak een tijdrovende aangelegenheid is blijven we de komende jaren hiermee doorgaan. We blijven onszelf vernieuwen en verbeteren. Na elke activiteit vindt er door het bestuur en de vrijwilligers een evaluatie plaats. We blijven open staan voor verbeteringen en nieuwe
mogelijkheden.
Hieronder staan een aantal van onze activiteiten.
-

wandelingen (19)

-

bezoek van en aan scholen (11)

-

bezoek van en aan zorginstellingen (11)

Activiteiten Kids for Donkeys 2010:

25 maart 2013

:

Dauwtrappen

03 juni 2013

:

DoeDag

27 oktober 2013

:

Halloween

16 december 2013

:

Kerstwandeling

Specifieke activiteiten in 2012:

05 januari

:

Opnames BNN Filemon

23 januari

:

Interview voor VNE

21 februari

:

Vertrek Jacqueline voor werkbezoek naar Donkey Sanctuary Bonaire

07 maart

:

MAS-dag

22 maart

:

VMBO on stage

28 maart

:

Marktdag Stg. Specsavers Steunt

08 april

:

Open staldag

09 april

:

Open staldag

14 april

:

Ambulancedag Dierenlot

05 mei

:

Officiele opening Anegria

11 juni

:

Naar melding Lier met DA en MDI

11 augustus

:

Boerendag Alphen

02 september :

Ezeldag Nuenen

08 september :

Educatief Dierevenement Poortugaal

22 september :

Elpeezelfeest

26 september :

Bezoek van Stg. Specsavers Steunt

07 oktober

:

Donkey Darts Open

07 oktober

:

Open Dag Dierenasiel Breda

21 oktober

:

Open stal dag

08 november

:

Ezel Kiani ter opvoeding binnen gekomen

10 november

:

Dierenlot beneficientendag

29 november

:

Vakblad fondsenwervingsdag

15 december

:

Winterfair Baarle-Nassau

15 december

:

Kerstwandeling Emmausparochie Tilburg

4. Statistieken Vrijwilligers, Stagiaires en Reclassering
4.1 Vrijwilligers
Zoals bij voorgaande jaren zijn de zaterdagen altijd goed bezet. Voor onze activiteiten hebben we
nooit een tekort aan vrijwilligers. Sinds 2008 hebben de vrijwilligers een vast aanspreekpunt binnen
het bestuur. De indeling en het inzetten van vrijwilligers wordt gecoördineerd vanuit het bestuur van de
Stichting. Op 31 december 2012 bestaat het vrijwilligersbestand van Stichting de Ezelshoeve uit 51
vaste vrijwilligers.
4.2 Stagiaires
In 2012 hebben maar liefst 35 leerlingen hun stage bij Stichting de Ezelshoeve doorlopen. Mede door
hun komst is er door de week ook een goede bezetting voor de dierenverzorging. De stagiaires kwamen van o.a. de Silverlinde, de Prinsentuin en het Cambreurcollege. Het aantal stagiaires is in 2012
toegenomen. De stages variëren van snuffelstages tot eindstages die een half jaar duren. Door stage
te lopen op de Ezelshoeve leren de stagiaires de theorie in praktijk te brengen. De Ezelshoeve biedt
ook interne stages aan tegen geringe vergoeding.
4.3 Reclassering
In 2012 hebben 18 taakgestraften hun traject doorlopen op de Ezelshoeve. De reclasseerders zijn
licht taakgestraften. De taakstraffen variëren tussen de 20 tot uiterlijk 240 uur.

5. Exploitatiebudget – Jaarbalans 2012

