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Beste lezer, 
De meeste jaarverslagen 
die ik ontvang zijn saaie 
documenten. Documenten 
gemaakt om aan een 
verplichting te voldoen, 
veel geld, tijd en moeite 
kosten om uiteindelijk 
door niemand gelezen te 
worden. Dit is jammer. 
Jammer van de tijd en de 
moeite die er in gestoken 
wordt, jammer van de 
gemiste kans. 
Want wij zijn niet saai. Dit 
jaar was niet saai. De 
ezelwereld is niet saai. En 
boven alles: ezels zijn niet 
saai. Alles behalve zelfs. 

Daarom gaan we het dit 
jaar helemaal anders doen. 
Een vrolijk jaarverslag, met 
veel foto’s, uiteraard de 
belangrijke info van 2013 
en misschien wat 
algemene uitleg over onze 
werking. Geen lappen 
tekst, maar kleine tekst-
ballonnen ten opzichte van 
mooie foto’s. Alle foto’s 
zijn gemaakt in 2013 en 
zijn van onze ezels, locatie, 
kids, activiteiten en 
vrienden. Ik wens u veel 
kijkplezier. 
 
P-P van den Berg 
Voorzitter SdE 
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Werking 
Onze werking bestaat uit 
drie pijlers (zie ook ons 
beleidsplan): 
• Het opvangen van ezels 
• Het verstrekken van  ezel 

gerelateerde informatie  
• Maatschappelijk/sociaal 

Foto: Sloeber verloor zijn 
moeder en uiteraard vingen 
wij hem op, tot hij een 
gezond veulentje was en 
brachten hem daarna terug 
naar zijn tante en eigenaar. 

Als deel van onze 
educatieve 
werking geeft SdE 
lezingen of 
workshops over 
ezelgedrag en 
ezel-
verwaarlozing, 
zoals op 14/11 
aan de 
Dierenpolitie NL. 

Op de Ezeldag in Nuenen, de Boerendag in 
Alphen en Outdoor Brabant in Breda stonden 
we met onze informatiestand. 

Zondag 28 april was Jacqueline 
van den Berg gastspreker op het 
symposium ezelverwaarlozing en 
ezelgedrag in Stekene (B). 

Op 31 mei waren 
we bij het Vlaams 
parlement voor 
een gesprek over 
ezelverwaarlozing 
in België. 

22 en 24 mei 
hebben we een 
lezing gegeven 
aan 50 leerlingen 
van het Helicon te 
‘s Hertogenbosch. 



Wat doen we nog meer 
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Als deel van alle drie de 
pijlers ondersteunen wij 
ezeleigenaren, wanneer zij 
het moeilijk hebben. Dit kan 
op het gebied van kennis zijn, 
op materieel gebied of op 
sociaal vlak. 

Bij de ezeltjes uit ons buurdorp Zondereigen kwam dit 
alles tezamen toen baasje Johan opgenomen werd in 
het ziekenhuis voor een hart operatie. (zie foto) 
Wij hebben de zes grijze ezeltjes opgevangen en vier 
ervan keren na zijn herstel weer terug naar Johan.  
Tank & Zion zijn gecastreerd en blijven bij de Stichting. 

Toen het vriendje van ezel 
Pieto uit Gemonde plots 
overleed, werd Pieto zo 
verdrietig dat hij er ziek van 
werd. Wij hebben direct ezel 
Storm naar Pieto gebracht, 
waarna deze snel opknapte. 
Uiteindelijk bleek het een 
goede match en blijft Storm 
voor altijd bij Pieto. 



Onze ezels 
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Onze vaste kudde: 
In het totaal heeft onze 
vaste kudde in 2013 uit 23 
ezels bestaan. Dat wil 
zeggen dat deze ezels het 
gehele jaar bij ons gestaan 
hebben. 

Nieuw binnengekomen: 
Dertig ezels hebben hun 
weg gevonden naar Stichting 
de Ezelshoeve, waaronder 
een aantal oud gedienden. 

In Memoriam: 
Helaas zijn er in 2013 ook 
ezels overleden: op 6 april 
Pebbles en op 25 juni Ben. 

Door omstandigheden zijn 
op 11 november Isis, Dizzy 
en Arie-Bombarie terug 
gekomen naar de Stichting. 
Daarmee is onze oudste 
ezel Arie geworden, met 
de respectabele leeftijd 
van 37 jaar. De andere 
dertigers zijn Doka, Justus, 
Juliette, Pepito en Mr. 
James. 

DIO is onze jongste ezel, 
gevolgd door Billy, Zion, Tina 
en Ceesje uit 2011.  DIO is 
geboren 26 juni 2012. 



Gastgezinnen 
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Bij ons gastgezin Andreashuis 
te Alphen staan Dora, Beau, 
Bram en Hanna. 

Bij het gastgezin Hellegat te 
Rijsbergen staan Kiani, Billy 
Hoop en Tina, Janus en 
Jannie.  (foto) 
Dit gezin is gespecialiseerd 
in clickertraining voor ezels. 

Bij gastgezin Terra Nostra te 
Strijbeek staan Ollie en 
Ceasar (ja, onze Ceasar is 
terug gekeerd). 

Gastgezinnen zijn gezinnen 
die hun weide, stal en tijd 
beschikbaar stellen voor 
onze ezels. Wanneer het 
heel druk is op de hoeve, 
kunnen nieuwe ezels op 
deze adressen tot rust 
komen en speciale zorg en 
aandacht krijgen. 



Doorplaatsing 
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Doorgeplaatst: 
In 2013 zijn wederom 21 
ezels doorgeplaatst naar een 
nieuw, liefdevolle thuis. 

Op 31 december 2013 
hebben wij in het totaal 17 
ezels beschikbaar voor 
doorplaatsing. 
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Geheel Adoptie: 
Zoals bekend is het 
mogelijk om een ezel 
geheel te adopteren, 
waardoor men de enige 
adoptieouder is. Deze 
vorm biedt de 
mogelijkheid om een 
sterke band met de ezel op 
te bouwen. Op 31 
december 2013 waren 16 
ezels in de geheel-adoptie. 

Deel-Adoptie: 
Een aantal van onze ezels 
is beschikbaar voor deel-
adoptie. Op deze manier 
kan men één specifiek 
ezeltje steunen door een 
geringe financiële bijdrage. 
Op 31/12\2013 waren 12 
ezels beschikbaar voor 
deeladoptie. 

Wist je dat? 
De heer op deze foto onze 
eerste en oudste 
adoptieouder is? Toon en 
Corrie Moerman-Franken 
zijn adoptieouders van 
onze Moefra, waarmee zijn 
naam meteen verklaard is. 

Adoptie: 
Je kunt voor 450€ een 
geheel adoptie doen en 
voor 60€ een deel adoptie 
doen. 
Alleen Arie is nog 
beschikbaar voor een 
geheel adoptie. 



Voeding en gezondheid 
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Hoefsmid 
Leon van Zoggel heeft dit 
jaar 122 ezeltjes gekapt van 
Stichting de Ezelshoeve. Dit 
zijn in het totaal 488 
hoefjes. 

Tandarts 
In 2013 zijn 56 ezeltjes naar 
onze tandarts Marcel 
Michielsen geweest. 
Gelukkig komt hij aan huis. 

Dierenarts 
Karen Kleyn heeft buiten 
haar bijna wekelijkse 
bezoeken aan de Stichting 
ook nog stukken voor de 
nieuwsbrief geschreven en 
zelf ook nog een veulentje 
gehad: Lasse.  

Dagelijks worden er 6 pakken hooi en 2 
pakken stro gevoerd. Buiten dat zijn er ezels 
die extra voeding nodig hebben en daarvoor 
wordt een voederschema gehanteerd. 

Ezel: Hoeveelheid voer: Hoe vaak:  

Justus 3 scheppen senior + 10 ml olie 3x dgs 

Doka 2 scheppen meal 2x dgs 

Sebastiaan 1 schep senior + 10 ml olie 3x dgs 

Pitou 
1 schep luzerne ( nat ) + 2 
scheppen meal 

2x dgs 

Donna ½ halve schep meal 2x dgs 

Nono 2 scheppen meal 2x dgs  

Pepito 
2 scheppen luzerne ( nat ) + 3 
scheppen senior + 15 ml olie 

2x dgs 

Liza ½ schep meal 1x dgs 

Rosa  ½ schep meal 1x dgs 

Lilly  1 schep luzerne + 2 scheppen meal  1x dgs  

Dorus  1 schep meal  1x dgs 

Erin  1 schep meal 1x dgs 

Max  1 schep meal 1x dgs 

Dio  ½ schep meal + 10 ml olie 1x dgs  

Arie 2 scheppen senior 3x dgs  

Voederschema: een voorbeeld van een 
voederschema van een willekeurige dag.  



Onze organisatie 
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Vrijwilligers 
In 2013 waren er 68 
vrijwilligers actief op SdE! 
Dit is inclusief het Kids for 
Donkeys team, maar de 
eenmalige vrijwilligers van 
de Internationale Ezeldag 
zijn hier niet bij 
inbegrepen. 

Stagiaires 
30 stagiaires hebben hun 
stage op Stichting de 
Ezelshoeve volbracht. De 
stages varieerden van een 
maatschappelijke stage tot 
en met het management 
niveau. De stageperiodes 
varieerden van één dag tot 
8 weken. 

Overige vrijwilligers 
In 2013 heeft onze samenwerking met de 
Reclassering Nederland tot 11 kandidaat 
vrijwilligers geleid. 

Beheerders 
Na het vertrek van Lucien 
als beheerder is Rian Jolie 
eigenlijk onze enige week-
beheerder. Oftewel zijn we 
zoekende naar één of 
meerdere beheerders voor 
de weekdagen. 

Vrijwilligers Bedank(t)dag: 
22 juni 2013 gingen wij met 
25 vrijwilligers naar onze 
zusterorganisatie Anegria. 



Gebouw en onderhoud 
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Sinds 2013 hebben wij 
niemand meer specifiek 
voor gebouw en onderhoud. 
Helaas laat dit zijn sporen 
achter op gebouwen en 
weiden. 

Het gevolg is dan ook dat 
wanneer je iets gedaan wilt 
hebben, je zelf de hand aan 
de ploeg moet slaan. 
Dankjewel Nikky en 
Jacqueline voor de mooie 
blauwe stal. 
Wist je dat deze kleur 
vliegen weghoudt?  

In 2013 zijn ondermeer de 
voorbereidingen gedaan 
voor het vernieuwen van 
het buitenhekwerk. Deze 
voorbereidingen gaan in 
2014 vruchten afwerpen. 
Dan zullen we tevens de 
weiden opnieuw gaan 
indelen. 

Voor de groenvoorziening 
hebben wij een nieuwe, 
vrolijke vrijwilliger genaamd 
Ernst. Wij zijn hem zeer 
erkentelijk voor zijn inzet en 
zijn muzikale begeleiding.  



Kids for Donkeys 
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Geplande activiteiten waren: 
24 maart: Dauwtrappen 
2 juni: Doedag 
28 september: Ezeldisco 
1 december: Sinterklaas 

Kids for Donkeys had in 2013 
55 leden in de leeftijd van 0 
tot 14 jaar. 

De Kids for Donkeys 
nieuwsbrief is dit jaar vier 
keer uitgekomen. 

Met dank aan het team 
voor hun inspanningen. Het 
team bestond uit Laura, 
Angelique, Toni, Esther, 
Diana, Marjo, Ludwig (foto), 
Lisa en als extra hulp 
Thomas en Raymon. 



Bezoekers 
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Bezoekers: 
Stichting de Ezelshoeve is 
op afspraak te bezoeken. 
Dit kan voor een 
rondleiding, voor een 
wandeling met een ezel of 
om een dagje mee te 
helpen.  

Giorno di Valentino per Asini 
Oftewel: Valentijnsdag voor 
ezels. Op deze dag ontvingen 
wij 150 bezoekers. 

Totaal aantal geregistreerde 
bezoekers in 2013, inclusief 
groepen, workshops en 
lezingen komt op 2500. 

Buiten de aangekondigde 
activiteiten van Stichting 
de Ezelshoeve komen er 
ook bezoekers op afspraak 
langs. In 2013 hebben wij 
zo’n 250 bezoekers mogen 
ontvangen, waarvan 25% 
met een ezel zijn gaan 
wandelen.  

Internationale Ezeldag 
Dit jaarlijks terugkerende 
event heeft in 2013 ruim 
1500 bezoekers getrokken. 



In het nieuws 
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DIO werd wereldnieuws! 
Het meest zijn wij in 2013 
toch wel in het nieuws 
geweest met DIO, zoon van 
Diva. DIO kreeg op 3 juli 
2013 in de medische 
faculteit van Gent (B) een 
pacemaker. 

Het verhaal van DIO werd 
breed uitgemeten in de 
media en haalde meermaals 
de voorpagina’s van vele 
kranten in meerdere landen. 

De succesvolle eerste  
Internationale Ezeldag.  
Het feit dat wij al onze 
concullega’s uitgenodigd  
hadden voor de 
Internationale Ezeldag 2013 
haalde vele kranten. 

In het clubblad van Kids for 
Animals, onderdeel van de 
Dierenbescherming heeft 
een uitgebreide reportage 
over onze Stichting gestaan. 

De uitzending van Dieren in 
Nesten met SdE is in 2013 
herhaald als één van de 
opmerkelijkste uitzendingen. 



Hoogtepunt van 2013 
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Aantal bezoekers: 1500 

Het doel van deze dag was de 
krachten te bundelen en 
samenwerkingen tot stand te 
brengen tussen de 
verschillende ezelstichtingen 
uit alle landen van het 
Europese vaste land. 

Aanwezige ezelopvangen: 
vzw Anegria (B) 
Het Ezelparadijs (E) 
De Ezeloase (B) 
Donky Rescue Corfu (GR) 
Ezelopvang Kreta (GR) 
De Ezelsociëteit (NL) 
Ezelopvang Bonaire (NL) 

Overige standhouders: 
De Balkende Hoeve (B) 
Dierenarts Karen Kleyn 
Dierenfysiotherapeut van Hoeij 
Tandarts Marcel Michielsen 
Hoefsmid Leon van Zoggel 
Didgeridoospeler Michielsen (foto) 
Stichting Dierenlot 
De Dierenpolitie 
Asinotherapie Ezelkunsten 

De Internationale Ezeldag 2013 

LET OP! Wegens groot succes wordt 
dit evenement jaarlijks herhaald. 



Donatie en sponsoring 
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Stichting de Ezelshoeve is 
volledig afhankelijk van 
particuliere sponsoring en 
donatie. Alle kosten voor 
voeding, dierenarts, 
hoefsmid, tandarts, 
transport, gereedschap, 
enzovoort worden hiervan 
bekostigd. 

De fondsen-verstrekkende 
organisaties zoals 
DierenLot, Menodi, Mens 
en Dier, enzovoort, 
cofinancieren specifieke 
projecten of activiteiten. 
Hiervoor zijn we hen 
uiteraard zeer dankbaar. 

Samenwerking: 
De firma Zonnis heeft, 
binnen het Ezelshoeve’s 
2020-project een deel van 
de zonnepanelen 
gesponsord.  
 
 
 
 

Ezelshoeve’s 2020: 
Dit project wordt mede 
mogelijk gemaakt door Pure 
Solutions, Terra Vita en 
Zonnis. 

Sponsoring: 
Elk bedrijf dat een bijzondere bijdrage levert 
aan Stichting de Ezelshoeve krijgt een tegel in 
onze Walk of Fame. 

De Stichting wordt eveneens 
gesteund door de 
VriendenLoterij. 



Projecten 
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Telkens wanneer een groter project 
verwezenlijkt dient te worden, 
moeten wij een uitgebreid project 
dossier indienen bij overkoepelende 
organisaties.  
Dit kan resulteren in een volledige 
financiering, een co-financiering of 
een afwijzing. Zonder steun kunnen 
wij zulke projecten echter niet 
uitvoeren. 

De fantastische ruif op 
de foto is mede mogelijk 
gemaakt door Dierenlot. 
 
 
 
 

Buitenhekwerk 
Tevens is het vernieuwen 
van het buitenhekwerk 
door Stichting Dierenlot 
goedgekeurd.  
De uitvoering hiervan zal 
in 2014 plaatsvinden, 
vanwege extra benodigde 
co-financiering. 

Ezelshoeve’s 2020 is gelanceerd tijdens de Internationale Ezeldag. 
Binnen dit pilotproject proberen we alle aspecten van duurzaamheid te 
onderzoeken en waar mogelijk toe te passen om hiermee de weg voor te bereiden 
voor andere (non-profit) organisaties. Eerste resultaten zijn de zonnepanelen op de 
schuur en een brainstorm sessie in november. Tevens is er een dossier ingediend 
voor regenwaterrecuperatie bij Menodi, welke is goedgekeurd. 



Financieel 
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Balans van Stichting de Ezelshoeve 2013 

        bijgewerkt t/m: 31/12/2013 

Credit (Inkomsten)   Debet (Uitgaven)   

            

A Inkomsten € 40.190,42  E Ezelgerelateerd € 24.599,78  

  - Donaties € 28.212,42    - Voeding € 13.336,29  

  - Adoptieplan € 8.930,00    - Medisch € 10.310,80  

  - Doorplaatsing € 1.400,00    - Overigen € 952,69  

  - Kids for Donkeys € 1.648,00        

      F Aktiviteiten € 8.022,62  

B Inkomsten Aktiviteiten € 10.597,25    - Inkoop Merchandise € 1.314,14  

  - Merchandise € 8.898,45    - Inkoop Aktiviteiten € 3.124,72  

  - Wandelingen € 1.602,50    - Inkoop KFD € 364,13  

  - Overigen € 96,30    - Inkoop Wandelingen € 289,93  

        - Inkoop Overigen € 2.929,70  

C Inkomsten Overig € 22.260,67        

  - Spaarrekening € 20.182,14  G Dagelijkse werking € 27.632,78  

  - Overig € 2.078,53    - Telefoon & Administratie € 5.057,03  

        - Autokosten € 6.173,16  

        - Verzekeringskosten € 2.244,44  

D Inkomsten Projecten € 12.173,25    - Gebouw en Onderhoud € 5.294,41  

  - Cofinanciering € 12.173,25    - Kantine en Vrijwilligers € 4.346,09  

        - Gas, water, licht € 4.517,65  

            

      H Personeelskosten € 4.146,17  

  

Balansverschil is aangevuld vanuit de 
spaarrekening. 

    - Vrijwilligersvergoeding € 4.146,17  

      - Salaris € 0,00  

          

    I Diverse kosten € 20.820,24  

      - Diversen Bankkosten € 181,81  

      - Speciale Projecten € 20.638,43  

            

            

    € 85.221,59      € 85.221,59  



Vooruitkijkend naar 
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Internationale Ezeldag 2014 
28 september 2014 



Nawoord 
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Ook gaat onze dank uit naar 
RAMdesign en Tegeldruk die de tegels 
uit onze Walk of Fame mogelijk 
maakten, waardoor ons erf nu een 
bijzondere uitstraling heeft gekregen.  

Dit jaar telt voor mij een aantal 
hoogtepunten.  De belangrijkste 
waar het in de essentie bij onze 
Stichting om draait, is het redden 
van Dio en Sloebertje. En wat wij 
voor Johan Mertens en zijn ezels  
hebben kunnen betekenen toen 
Johan opgenomen werd in het 
ziekenhuis voor een hartoperatie.  

Voor de werking van de Stichting 
was de Internationale Ezeldag een 
belangrijk hoogtepunt. Alleen al 
door het enthousiasme van de vele 
ezelstichtingen en de samen-
werkingen die daardoor uit ontstaan 
zijn. Speciale dank wil ik nog 
uitspreken aan Stichting DierenLot 
die door de donatieverdubbelaar 
nog een mooie bijdrage hieraan 
heeft geleverd!  

Ik hoop dat u net zo 
heeft genoten van het 
lezen van dit gEZELlige 
jaarverslag als dat wij er 
plezier aan hebben 
gehad het te maken!  
 
Jacqueline van den Berg 
Manager Ezelzaken SdE 
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