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Stichting de Ezelshoeve

Inleiding

Met het jaarverslag kijken
we terug naar wat er in
dat jaar allemaal gebeurd
is. Dit jaar is een jaar van
consolidatie geweest. In
plaats van alle vorige jaren
van groei zijn we dit jaar
een aantal zaken bewust
aan
het
afbouwen
geweest. Het aantal ezels,
het aantal activiteiten, en
meer. Door meer ezels en
meer vrijwilligers gaan
ook de kosten omhoog,
terwijl de inkomsten niet
in verhouding gestegen
waren. Het doel blijft een
gezonde en (financieel)
duurzame stichting.
Ik wens je veel leesplezier.
P-P van den Berg,
Voorzitter
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Werking
Onze werking bestaat uit
drie pijlers (zie ook ons
beleidsplan op de website):
• Het opvangen van ezels
• Het verstrekken van ezel
gerelateerde informatie
• Maatschappelijk/sociaal

Werking
Op 30 mei hield Jacqueline van den Berg de
workshop ‘Door EzelsOgen’ die door 15
(toekomstige) ezelbezitters bezocht werd.

Er zijn 2 nieuwsbrieven
uitgekomen.

In juli werden er opnames
gemaakt door LifeStyle
Xperience.

In december
organiseerden we een
Kerstmarkt die druk
bezocht werd.

Eén aspect van onze
werking is het ontvangen
van leerlingen van lagereof kleuterscholen, zoals b.v.
in mei 31 leerlingen van
Basisschool de Vlinder, in
juni 40 leerlingen van BSO
Willibrordus te Alphen .

Vrijwilligersevenementen
van andere instanties
kunnen ook hier terecht. Dit
jaar: 30 vrijwilligers van het
MEK te Oosterhout en 16
vrijwilligers van
WereldAsielen.

Wij organiseren
bedrijfs-uitjes of
vrijgezellenfeesten,
zoals het bedrijfsuitje
van 12 personen van
de Lerarensoos.

In december hebben
we de kerstlichtjeswandeling
van
pannenkoekenhuis
‘t
Smokkelaartje
opgeluisterd
met
een levende kerststal
en kerstfiguren.

In juni ontvingen we 30 bewoners van WZBPalliatieve instelling te Brasschaat. In november
38 personen van KampeerClub Happy Kids
Pasar.
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Wat doen we nog meer
We vingen een veulen van 3
weken oud op toen zijn moeder
overleed. Matts werd door ons
gematched met Dora, een merrie
met een veulen van 1,5 jaar oud.
De match werkte perfect en
Matts mocht bij Dora drinken en
werd door ons ook nog
bijgevoerd met de fles. De gehele
ezelopvoeding van Matts werd
door Dora gedaan.
(Foto: Dora & Matts)

We reden 4 maal uit om de
Dierenpolitie en L.I.D. bij te staan bij
meldingen van verwaarlozing ezels.

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.

In 2016 zijn 22 keer
uitgereden
naar
“probleem-ezels”
om de mensen bij
te
staan.
Vaak
bracht
het
al
resultaat om de
mensen te laten
inzien hoe een ezel
denkt en waarom
hij reageert zoals hij
doet.
We vingen 2 varkens en een pony
op waar we gelukkig al heel snel
ook een doorplaatsadres voor
vonden.
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Onze vaste kudde:
In totaal bestond onze
vaste kudde in 2016 uit 24
ezels. Dat wil zeggen dat
deze ezels het gehele jaar
bij ons gewoond hebben.
Op 31 december stonden
er 35 ezels bij de
Ezelshoeve.

Onze ezels

In Memoriam
Er zijn 6 ezels overleden:
Bram: 27 februari (19 jaar)
Paca: 13 maart (3 jaar)
Neeltje: 12 oktober (20 jaar)
Mr. James: 3 november (36 jaar)
Juliëtte: 7 november (33 jaar)
Pepito: 17 november (33 jaar)
(Foto: Mr. James)

Geboren:
In 2016 zijn er geen veulens
geboren bij de Ezelshoeve.

Nieuw binnengekomen:
17 ezels vonden hun
weg naar de Ezelshoeve.
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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.

Gastgezinnen

Bij Stichting Rolerisuit te
Breda staan Sammy en Flika.
Deze twee “oudjes” hebben
daar een rustig plekje
gevonden.

Bij
het
gastgezin
Hellegat te Rijsbergen
staan 5 ezels. Te weten:
Kiani,
Christoffel,
Hanna,
Roosje
en
Iejoor.
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Doorplaatsing
Doorgeplaatst:
In 2016 zijn 19 ezels
doorgeplaatst naar een
nieuw liefdevol thuis.

Op 31 december 2016
waren er in totaal 25
ezels beschikbaar voor
doorplaatsing.
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Adoptie
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 2016 waren er
13 ezels in de geheeladoptie.

Adoptie:
Je kunt voor €475 een
geheel adoptie doen en voor
€ 60 een deel adoptie.

Foto: doorgeplaatste ezels Lisa en Nora

Deel-Adoptie:
Een aantal van onze ezels
is beschikbaar voor deeladoptie. Op deze manier
kan men één specifiek
ezeltje steunen door een
geringe financiële bijdrage.
Op 31-12-2016 waren 3
ezels beschikbaar voor
deeladoptie.
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Voeding en gezondheid
Dagelijks worden er
zo’n 8 pakken hooi en
3
pakken
stro
gevoerd.
Dat zijn
3200 pakken per jaar!
Buiten dat zijn er ezels
die extra voeding
nodig hebben en
daarvoor wordt een
voederschema
gehanteerd.

Hoefsmid Leon van
Zoggel heeft in 2016
162
ezels
bekapt
(gebeurt meermaals
per jaar). Dit komt
neer op 648 hoefjes!
Dierenarts Jan Voet uit
Hoogstraten
is de
vaste
dierenarts
waarmee Stichting de
Ezelshoeve
samenwerkt.

Onze tandarts Marcel
Michielsen droeg weer
zorg voor de gebitjes
van 44 ezels.
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Onze organisatie
Vrijwilligers:
In 2016 waren er 87 vrijwilligers
actief waarvan 40 vrijwilligers op
regelmatige basis!

Stagiaires:
20 stagiaires hebben hun stage bij
Stichting de Ezelshoeve volbracht.
De stages varieerden van een
maatschappelijke stage tot en met
het management niveau. De
stageperiodes variëren van één dag
tot 8 weken, soms verspreid over
vele maanden.
Reclassering:
In 2016 heeft onze samenwerking met
Reclassering Nederland tot 14 kandidaat
vrijwilligers geleid.

Op 4 juni zetten we onze vrijwilligers in het zonnetje met de
Vrijwilligers-BedankT!-Dag.
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Donkey-Trail

Donkey-Trail is een initiatief van de Ezelshoeve in samenwerking met Ronald Kouters, een ervaren reisbegeleider. De Donkey-Trail is een
2-daags wandel- en kampeeruitje met een ezel als gezelschap. De Donkey-Trail is geheel verzorgd. Proviant voor onderweg en een luxe
tent om in te overnachten. Desgewenst wordt het avondeten voor de wandelaars klaar gemaakt. In 2016 trok de Donkey-Trail er 4 keer
op uit. www.donkey-trail.nl
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Kids for Donkeys
Kids for Donkeys had in 2016
45 leden in de leeftijd van 0
tot 14 jaar. In 2016 zijn er 4
activiteiten geweest.
De
Kids
for
Donkeys
nieuwsbrief is dit jaar vier
keer uitgekomen.

Foto: Matts
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Stichting de Ezelshoeve is op afspraak
te bezoeken. Dit kan voor een
rondleiding, een ezelwandeling, om
een dagje mee te helpen, voor
informatie over houden/verzorgen van
ezels, of een kinderverjaardagsfeestje
te boeken.

Bezoekers

Internationale Ezeldag:
Dit jaarlijks terugkerende
event heeft in 2016 ruim
1500 bezoekers getrokken.
Totaal aantal geregistreerde
bezoekers in 2016, inclusief
groepen, workshops en
lezingen komt op 2000.
In
2016
zijn
er
3
kinderverjaardagen op de
Ezelshoeve gevierd, met in
totaal 31 kinderen.
Openingstijden:
Maandag t/m zaterdag van 10 tot 16 uur.
Zondag gesloten.

In 2016 zijn er
wandelingen geboekt.

31

In 2016 vonden er 42
rondleidingen plaats, voor
143 personen.
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Donatie en sponsoring
Stichting de Ezelshoeve
is volledig afhankelijk van
particuliere sponsoring
en donatie. Alle kosten
voor voeding, dierenarts,
hoefsmid,
tandarts,
transport, gereedschap,
onderhoud gebouwen,
enz., worden hiervan
bekostigd.

De fondsen-verstrekkende
organisaties zoals DierenLot
co-financieren
specifieke
projecten of activiteiten.
Hiervoor zijn we hen
uiteraard zeer dankbaar.

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

De Internationale Ezeldag vond plaats op 25 september en werd voor de 4de keer gehouden. Een evenement om
ezelstichtingen, ezelverenigingen en ezelinitiatieven samen te brengen en tot samenwerking aan te zetten. Ook dit jaar
was het weer een groot succes en trok deze dag ruim 1500 bezoekers.
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Nawoord
2016 was voor mij
een jaar met ups en
downs. Dit jaar zijn
er vier ezels van
onze ‘oude kudde’
overleden, op hoge
leeftijd weliswaar.
Afscheid nemen is
altijd moeilijk, maar
wanneer je een dier
ruim
tien
jaar
verzorgt en samen
veel mooie dingen
hebt meegemaakt,
dan is het nog wat
moeilijker.
En
wanneer er dan vier
in heel korte tijd
vertrekken … 
Aan de andere kant
zijn er ook enorm
veel hoogtepunten
zoals
ondermeer
Mats, Levi, Lieve,
en Madeliefje.
De mooie herinneringen blijven.

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 Donkey Behavior
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