
Mede door u konden er in 2021 
weer veel ezels gered worden.
Dank u wel! Want of u nu adoptieouder, donateur, vriend van, vrijwilliger,
taakgestrafte, herintreder of stagiaire bent, door u kan de Ezelshoeve het werk
doen wat ze doet. Bezoekers of wandelaars, allemaal draagt u uw steentje bij. Wij
zijn enorm dankbaar. Omdat een deel van u niet digitaal is, hebben wij besloten
om onze nieuwsbrief dit keer per post te sturen, incl. een kleinigheidje. Een
jaaroverzicht met onze hoogtepunten van 2021. Wij hopen dat u het waardeert. Jacqueline --

oprichter De Ezelshoeve

www.ezelshoeve.nl Volg onze ezels op

Verwaarlozing en inbeslagnames

Hulp aan verwaarloosde 
ezels blijft nog altijd nodig.
Gespecialiseerde ezelopvangen blijven nodig in
Nederland. Er is veelal te weinig ezelkennis bij
dierenartsen en vaak kunnen wij door onze
specialistische kennis en ervaring het verschil
maken in het leven van een ezel.

“Donateurs, giftgevers en adoptanten 
zijn hiervoor werkelijk onmisbaar.”

Al bijna 17 jaar proberen wij de ezel in een positief
daglicht te zetten en vestigen wij uw aandacht op
het veelal verborgen ezelleed. Mede dankzij onze
boodschap zijn meer mensen zich bewust van het
belang van ezelwelzijn. Als men verwaarlozing
signaleert, spreken ze de eigenaar er op aan en
door die burgerlijke controle daalt het aantal
klachten. Dit is een heel mooie vooruitgang.

Ook dit jaar hebben wij weer veel ezels gered die
waren opgegeven, maar door onze inzet en uw
hulp hebben ze weer een vooruitzicht op een
mooi ezelleven. Denk maar aan Uriël.

FF BIJBALKEN
2022



Veel leesplezier. Kijk ook eens op www.ezelshoeve.nl

Dio met spoed naar de kliniek

Een nieuw dak. Een nieuw leven.
Voor Onyx, Dio, Harold en alle 
andere lieve ezels.
Ineens was er die wetgeving dat al het asbest van schuren in 2025 verwijderd
moest zijn. Uiteraard willen wij het goede voorbeeld geven en een veilige
omgeving voor onze ezels en vrijwilligers creëren. Met dank aan fondsen als
het JopieFonds, Bouwstenen voor Dierenwelzijn, ABRI voor Dieren en
DierenLot hadden we in 2019 het geld om te starten.

Net zo spontaan als dat de wet er ineens was,
werd die ook weer ingetrokken maar toen
konden en wilden we natuurlijk niet meer terug.
Mede door Corona liep de planning uit en stegen
de prijzen enorm, met als resultaat dat 65% van
de totale kosten uiteindelijk uit onze eigen
reserves zijn gekomen. Geld dat bedoeld was voor
de ezels. Dit had een grote impact. Evengoed zijn
we blij met de prachtige daken met een lichtstraat
in de stal.

Het bodemonderzoek wees gelukkig uit dat we
achteraf niet hoefden te saneren en het dak
is meteen een stukje verlengd, waardoor er een
overdekte buitenruimte is gecreëerd. Hier
kunnen de vrijwilligers en bezoekers lekker
zitten, ook wanneer Gods zegen neerdaalt. Een
speciale dank gaat uit naar al die vrijwilligers die
in de weken vooraf geholpen hebben de schuren
leeg te maken en nu nog steeds bezig zijn het
weer terug te brengen

Een thuis voor onze ezels

Dio verbleef vijf weken in de kliniek, waar hij het
ene na het andere onderzoek onderging. Het
bleek onmogelijk om de werkelijke oorzaak te
vinden, want het lag niet aan de pacemaker. Maar
ineens knapte hij op en nu speelt hij weer als een
jonge god met de kleintjes in de kudde! We hopen
van harte dat de aandoening niet meer terugkomt.

“Dio blijft een wondertje!” 
-- Prof. Dr. Gunther van Loon (UGent)

En toen was Dio ineens erg ziek en moesten we
met spoed naar de Universiteitskliniek in Gent.
Dio is daar onder controle omdat hij daar zijn
eerste en in 2019 zijn tweede pacemaker heeft
gekregen. Hij blijft hiermee uniek in de wereld
(serieus) en het lievelingetje van de professor.

Dio in Gent
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Al vanaf het begin van ons bestaan realiseren we
ons dat we ezels ‘hebben' om mensen te helpen.
Onze ezels én de medewerkers trekken mensen
aan waar zogezegd een hoekje af is en hier
beschouwen wij onszelf ook onder De mensen
die hier komen als vrijwilliger, herintreder,
taakgestrafte en zelfs onze stagiaires hebben
breuklijnen. Sommigen komen binnen als een
hoopje scherven en bij sommigen zijn de
breuklijnen nauwelijks zichtbaar. Maar ze zijn er
altijd en de ezels en onze locatie werkt als
Kintsugi. Doordat iedereen hier mag zijn wie hij of
zij is in respect met elkaar, werkt deze omgeving
en de ezels als een gouden verf waardoor een
aantal van de breuken hersteld worden en

Nalaten voor hulp aan ezels in Nederland

Een bijzondere manier van ezels helpen: 
via het testament.

Echte vrijwilligers, 
echte mensen!

Ezels helpen is óók mensenwerk

Maar ze werd een
beetje de moeder van
alle vrijwilligers! En zoals
wij nog regelmatig aan
hen denken, hebben zij
ook aan ons gedacht. Op
de foto rechts: Juliëtte in
haar volle glorie

“Mag ik nu een beetje jouw moeder zijn?”

Onze gedachten gaan naar Nel & Louis Hamburg,
de oud eigenaren van Juliëtte en Sebastiaan.
Jacqueline herinnert zich nog Nels woorden bij
het overlijden van Jacquelines moeder:

Als u niet alleen bij leven, maar ook daarna uw zorg voor de ezels wilt laten
voortleven, kunt u net als Nel en Louis Hamburg de Ezelshoeve opnemen in uw
testament. Zo maakt u ook in de toekomst een verschil voor ezelwelzijn.
Wilt u meer weten over de mogelijkheden? Bel of mail ons gerust.

bijdragen aan de schoonheid van de persoon. Zeker niet alle breuken helen, maar meestal net genoeg
om weer op eigen kracht uit te vliegen in de maatschappij. Velen redden het, sommigen komen na een
lange periode weer terug en een aantal is al sinds het begin een onderdeel van de stichting. Wilt u
weten wat Kintsugi is? U vindt het op onze website (of op Wikipedia).

David* en Bloeme
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Steeds meer vrijwilligers vertellen hun verhaal op: www.ezelshoeve.nl

Onmisbare kanjers
Onze sociale kant!

Heb je de campagne al gezien? Het zijn allemaal
mensen die als vrijwilliger, herintreder,
taakgestrafte of vaste vriendjes met en voor de
Ezelshoeve actief zijn en alle beelden zijn
gewoon ‘even tussendoor’ genomen tijdens de
dagelijkse werkzaamheden.
Elke vrijwilliger heeft zijn eigen verhaal en reden
waarom hij of zij hier actief is. Maar allen
werken hier met hart en ziel voor de ezels.

“In tijden van virussen heerst er bij de
Ezelshoeve gelukkig een leuker virus. Wij
noemen dit ook wel het ‘ezelvirus’. Wat
houdt dat in? Nou, eigenlijk heel simpel,
dat je na het kennismaken met ezels niet
meer zonder ze kan/wil ”

Geen twee verhalen zijn hetzelfde en sommige
vrijwilligers vertellen hun verhaal op de website.
Zoals Vera, die al meer dan de helft van haar
leven bij ons vrijwilliger is en ondanks dat ze nu
voorbij Nijmegen woont regelmatig blijft komen:

“Een goed hart op de juiste plaats is de 
basis om te kunnen helpen!”

In 2021 hebben wij weer diverse nieuwe mensen
mogen verwelkomen als vrijwilliger. We gaan niet
langer exacte getallen noemen, omdat niemand
daarop zit te wachten. Maar momenteel hebben
we een team van ruim zestig vrijwilligers, waarvan
een aantal meermaals per week komen en een
aantal eens per maand.

Maak kennis met onze eigen 
mensen!

Wij werken al sinds het begin van de stichting
samen met de reclasseringsorganisaties in
Nederland. Wat ons in deze samenwerking wel
uniek maakt is dat dit jaar wederom vijf mensen
die hier hun taakstraf volbracht hebben, daarna
ingetekend hebben als vrijwilliger en sindsdien
regelmatig zijn blijven komen. Dit is misschien wel
het mooiste compliment voor het werk dat we
hier doen.
Soms is er een ‘heftige breuklijn’ nodig, zoals een
vriendin ons e-mailde:

“Toen ik aan het eind van de middag weer
de tranen voelde, kwam Uriël mij helpen
om te huilen en de tranen stroomden over
mijn gezicht. Ik voel me een bevoorrecht
mens dat ik bij jullie de ruimte krijg om
deze ‘therapie’ te ondergaan!”

Kintsugi Ezel Justus *
met onze Vera
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Ezelshoeve in de (sociale) media

Warme, betrokken vrienden!
Je kunt niet meer zonder digitale communities en
waar we eerst bang waren voor de
onpersoonlijkheid en vluchtigheid van die
netwerken komen we er meer en meer achter dat
wij toch wel een verschil maken. Wat heel erg
opvalt is de enorme betrokkenheid bij wat we
doen. Zó veel mensen die Uriël en haar
vooruitgang volgen en daardoor bijvoorbeeld
adoptieouder worden en als volgende stap:
langskomen om haar in levende lijve te zien of
zelfs als vrijwilliger willen komen
Wij worden overstelpt door reacties waar we echt
blij van worden! Het gaat vaak niet eens over het
specifieke ezeltje, maar over ‘het mooie werk dat
wij doen’. Het gaat over ons. Ons team. Wauw!

Wist je dat wij qua volgers op
Facebook in de top 250 op plaats 107
staan van alle goede doelen in Nederland?
Weet je wat dit jaar het best-bekeken filmpje op
Facebook was? Nee, dat was niet Uriël, maar dat
was een filmpje genaamd ‘is het een match?’
Het heeft 316.000 mensen bereikt, 6.675 likes.
Super!

“Carmen loopt een
paar dagen stage bij
ons voordat de ezel-
mannen Pieter &
Pjotr doorgeplaatst
worden. Wij denken
dat het een match
made in heaven is”

Ezelverdriet gaat 
online viraal!
Op YouTube staan we ongeveer op plek 15 van
alle goede doelen in Nederland! Dit komt echter
door één filmpje dat viraal is gegaan. Zoek op:

“An emotional goodbye to a dead
donkey”

Iris --
Onze kanjer voor Sociale Media

Op sociale media proberen wij onze liefde voor
ezels te laten zien en de ezel in een positief
daglicht te zetten. Wij oordelen niet en delen geen
meningen. Maar wel de passie die de Ezelshoeve
drijft. Alle tweets van onze voorzitter tonen ook:

#LaVieEstBelle en #samenvoordieren

In dit filmpje neemt de kudde afscheid van de
overleden ezel Bram en je hoort en ziet het
echte verdriet. Deze video heeft 3.556.500
weergaven gegenereerd sinds het uploaden.



Wilt u weten hoe u een steentje kunt bijdragen? Kijk op www.ezelshoeve.nl

In 2021 hebben tientallen stagiaires hun blok- of
lintstage op de Ezelshoeve gedaan, vaak in
groepjes van 3 of 4 stagiaires tegelijkertijd. Dit
werkt super, omdat ze elkaar dan meetrekken en
we leuke opdrachten kunnen bedenken. De
laatste vier hadden bijvoorbeeld als opdracht een
ezelparcours te ontwerpen om daarna, ieder met
haar eigen ezeltje, door middel van clickertraining
een ezel te trainen.

Dromen voor 2022

Een stageverblijf annex winkel is nodig. Het zal op 
een andere manier de ezels helpen.

Stage lopen met 
ezels

Educatie is dé basis

Als onderdeel van hun stage moeten stagiaires
ook een aantal dagen als dagbeheerder de
dagelijkse leiding opnemen. Raymond viel een
bijzondere periode ten deel toen drie van onze
beheerders uitvielen door ziekte en vakantie.
Ruim een maand heeft deze jongvolwassene de
rol van dagbeheerder op zich genomen, alsof hij
nooit iets anders gedaan had. Prachtig hoe
mensen groeien in bijzondere
omstandigheden.

“Je leert hier zoveel meer dan alleen 
maar dierverzorging!”

Die laatste groep viel ook met de neus in de
boter. Uriël zat net in het proces dat ze door
middel van een hulpstuk wat gemakkelijker op
kon staan. Op hun laatste stagedag waren zij
getuige van het ‘Kerstwonder’: Uriël stond voor
de eerste keer op eigen kracht op! Het filmpje
dat zij gemaakt hebben vind je op Facebook en
op YouTube. Prachtig, die emotie zegt alles!

De Ezelshoeve wordt als stagebedrijf enorm
gewaardeerd, omdat stagiaires hier werkelijk alles
leren over ezels, ezelgedrag, ezelverzorging, de
medische kant van dit geweldige dier maar óók
kennis opdoen van de werkzaamheden van een
hoefsmid, dierenarts en tandarts. Zogezegd: ze
leren meer dan alleen dierverzorging. Wij bieden
als enige ezelopvang in Nederland stagiaires de
mogelijkheid tot een interne stage. We willen
meer stagiaires de kans geven om te overnachten
door een deel van de inloopstal te verbouwen tot
stageverblijf. Het zal onderdak moeten bieden
voor vijf stagiaires. Hierdoor wordt de continuïteit
in dierverzorging verbeterd en krijgen meer
studenten de mogelijkheid om alles te leren over
ezels en hun verzorging. Een win-win situatie.

gift ter waarde van €250
krijgen middels een tegeltje
een eervolle vermelding in de
winkel.

Ezels Lancelot, Dio, Leo en Arthur

Mooie nuttige 
functie

De andere helft wordt winkel en kantoor, zodat
we alle bezoekers persoonlijk kunnen begroeten
en mensen via de winkel de hoeve weer
verlaten. Iedereen kan hier zijn steentje aan
bijdragen. Alle ‘bouwstenen’ in de vorm van een



Een uitgebreide blog over Uriël vind je op www.ezelshoeve.nl

Aartsengel Uriël daalt neer op de 
Ezelshoeve

De eerste weken hadden we ruim vijf mensen
nodig om de 430 kg zware schoonheid op te tillen.
Toen is voorzitter en ezelfluisteraar P-P met haar
gaan babbelen. Na twee uur samen te hebben
gelegen en te hebben gepraat, stonden ze samen
op. Uriël had vertrouwen in P-P en samen met
hem durfde ze het aan. Drie maanden lang is hij
elke dag bij haar gaan liggen en heeft hij haar,
wanneer zij er klaar voor was, helpen opstaan.
Eind november kwam vrijwilligster Natasja met
tools, waarmee het gemakkelijker lukte en
waardoor anderen het ook konden en het niet
langer afhankelijk was van P-P alleen. Het grootste
wonder was dat ze ineens een trucje gevonden
had en zelfstandig opstond. Maar P-P is nog
steeds nodig: ze ligt gewoon te wachten tot hij
komt.

Een bijzonder geschenk

“Nog nooit eerder heeft een ezel zoveel 
invloed op ons en de stichting gehad!”

Uriël, weten wij nu, heet officieel Urielle de
Gibaudiers en is geboren op 8-4-2008 in
Breuil-Chaussée, Frankrijk. Daar heeft ze tot
2016 gewoond en is toen van de radar
verdwenen. Begin 2021 heeft een dierenarts
uit Duitsland haar gekocht, omdat ze niet
meer zelf op kon staan en hij hoopte dit te
kunnen verhelpen. Toen er na een ½ jaar nog
geen verbetering was, wilde hij haar laten
inslapen. Dat mocht natuurlijk niet gebeuren!

Tsja, en toen kwam Uriël.
Eind augustus 2021 kregen wij een vraag van een
doorplaatsouder uit Duitsland. Een Poitou merrie,
een bijzonder ras, die niet meer op eigen kracht
kon opstaan en ingeslapen zou worden. Of wij
konden helpen? Omdat wij 14 jaar geleden
hetzelfde aan de hand hebben gehad met Poitou
Nono, welke slechts zwaar ondervoed bleek,
dachten wij onmiddellijk: Yes. Laat maar komen.

Een prachtige beloning volgde met Kerst: onze
doorplaatsouders & eigenaars van Uriël besloten
om haar over te dragen aan de stichting, omdat
er altijd veel aandacht nodig zal blijven om Uriël
fit en gemotiveerd te houden en ze elke dag een
trigger nodig heeft om op te staan. Zij
vertrouwden ons met deze opgave en wij gaan
ervoor.

Uriëls nieuwe regendeken       Beeldig toch?

De band tussen Uriël en P-P
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Onze onmisbare donateurs en de 
DierenLot donatieverdubbelaar; 
een prachtige combinatie!

Ons financiële jaar

De eerste echte Ezelambulance is door DierenLot
aan ons ter beschikking gesteld. De Ezelsociëteit
in Zeist had al een trailer van DierenLot, maar
deze ezelambulance is de eerste volledig
ingerichte ezeltransporteur.
Dit is voor de toekomst van de stichting een
grote pré want alle bijna vierhonderd ezels die
wij tot op heden opgehaald en/of weggebracht
hebben zijn altijd door Jacqueline en P-P
gereden. Met deze bus wordt het voor mensen
zonder E-rijbewijs ook mogelijk ezels op te halen
en brengen. Belangrijk voor de toekomst!

Vanwege Werelddierendag
had Stg. DierenLot digitale
donatiebussen gemaakt
voor haar beneficianten,
zoals wij. Hetzelfde hebben
ze nogmaals gedaan met de
Arkel Christmas Challenge.
In totaal hebben onze

Yes! Een echte Ezelambulance

Deze bedragen maakten het mogelijk om
projecten te kunnen financieren. De dagelijkse
werking moet volledig door onszelf gefinancierd
worden. Onze donateurs, adoptieouders, vrienden
van, doorplaatsouders, bezoekers, wandelaars en
kopers van merchandise maken het mogelijk dat
wij zoveel ezeltjes kunnen helpen. Elk jaar weer.
Hiervoor zijn wij oprecht dankbaar.

Kijkje in de financiële keuken
Per jaar worden zo’n 50 gebitjes verzorgd, 2000
hoefjes gekapt, 2000 pakken stro en 1500
pakken hooi verorbert. Onze dierenarts komt
gemiddeld zo’n 30 keer per jaar langs en dan
hebben we nog de fysiotherapeute, de
röntgenwagen en een enkele keer de bezoeken
aan een kliniek. Alle oudere, vermagerde of
zwakke ezels krijgen speciaal voer en dan zijn er
nog de dagelijkse medicatierondes.
Uiteraard zijn er dan nog de kosten voor de
dagelijkse werking, transport en kosten voor de
huisvesting. Het is een hoop geld elk jaar. Om
maar een indruk hiervan te geven: voor de zorg
van de ezels is er per jaar minimaal nodig:
€15.000 voor medische zorg
€20.000 voor voeding
€20.000 voor dagelijkse werking en huisvesting
€10.000 voor transport en verzekeringen
€7.000 voor vrijwilligersvergoedingen
Waarom minimaal? Omdat dit in een normaal
jaar is, zonder dat er bijzondere dingen
gebeuren. Maar er gebeuren altijd bijzondere
dingen. Helaas …

Röntgenfoto’s van Uriël. 
Kostbaar, maar erg belangrijk.

Onze dank gaat tevens uit naar de firma
Zooplus, die ons dit jaar als ‘goede doel’ voor
de zomermaanden benoemde en zorgde voor
een heel mooie donatie van €6.000!

vriendjes (U dus!) daar ruim €9.000 voor
gedoneerd, een prachtig bedrag! Wat ook nog
eens door DierenLot verdubbeld is. Tijdens de
grote benificiantendag kreeg elke organisatie nog
eens €5.000 van DierenLot. Hierdoor komt het
totaal dat wij voor de ezels hebben mogen
ontvangen (van DierenLot) op €14.000. Uiteraard
zijn wij u én DierenLot enorm dankbaar!

Donna op de voorgrond

De eerste Ezelambulance van Nederland op 
de achtergrond,



Je kunt je inschrijven voor onze nieuwsbrief via: www.ezelshoeve.nl

De ezels op de hoeve

Velen komen, 
sommigen gaan

Door naar een 
nieuw thuis

In 2021 hebben we 24 ezels opgevangen en ook
hiertussen zijn een aantal herintreders
In chronologische volgorde kwamen binnen: Carlo,
Justus, Sjimmie, Sjors, Emma, Pjotr, Pieter, Tosca,
Othello, Serena, Isabella, Uriël, Thelma, Louise (zie
foto), Roosje, Bambi, Valentino, Rafaël, Lisa, Nora,
Puck en op de laatste dag van het jaar haalden we
Avalon, Bliksem en Cis op. In onze nieuwsbrieven
vind je altijd meer nieuws en foto’s van de ezels
en het zou teveel zijn om ze hier allemaal een
gezicht te geven. De laatste 6 ezels zijn met onze
nieuwe ezelambulance opgehaald, wat toch wel
veel gemakkelijker gaat dan met de trailer.
Ook zijn er een vijftal ezels direct doorgeplaatst,
van hun oude naar hun nieuwe adres, namelijk
Derk, Kobus, Depke, Caesar en Balthasar.

In 2021 hebben wij 24 ezels doorgeplaatst naar
een liefdevol ezeladres. In chronologische
volgorde waren dit: Joep, Joris, Gwain, Sjors,
Sjimmie, Pieter, Pjotr, Emma, Serena, Isabella,
Little Storm, Justus, Carlo, Danio, Julia, Sophia,
Tosca, Thelma, Louise, Roosje, Bambi, Valentino,
Kiani en Christoffel. Waarom plaatsen wij door?
Omdat wij anders 400 ezels hier moeten stallen
En hoe goed de ezels het bij ons ook hebben, het
is altijd 'beter' wanneer ezels persoonlijke
aandacht en een nog sterkere band krijgen met
hun eigenaars. Wanneer je soms wel vijftig ezels
hebt staan, kun je ze nooit allemaal evenveel
aandacht geven. Wanneer wij ezels doorplaatsen
in een kleine kudde (2 tot 4 ezels) krijgen ze
meer ‘quality time’ met hun baasjes. Dat is
prachtig.

“Mooie Danio, met zijn dames Julia en 
Sophia zijn een perfecte kleine kudde 
samen.”

Danio, Julia en Sophia, 
heerlijk grazend in hun nieuwe wei

Louise, is ze niet prachtig!



Een afspraak maken om te wandelen doet u op www.ezelshoeve.nl

Wandelen op afspraak

Wandelen met ezels in het mooie bosgebied

De beste therapie: 
Ezelknuffelen

U bent welkom! 365 dagen per jaar.

We hebben voor elk wat wils; we hebben rustige
stappers, stevige doorlopers, jong enthousiasme,
weigeraars (tsja, dat weet je nooit met ezels ),
gezelschapswandelaars en wanneer je op zoek
bent naar een uitdaging … hebben we altijd nog
Onyx. Hoe het komt weet ik niet, maar bij Onyx
gebeurt er altijd wel iets bijzonders. Op de foto’s
hierboven is Onyx de derde foto.

Rafaël mijn zijn adoptiemoeder

Zie je die grijns van Uriël?

Deze zomer hebben we aan al onze bezoekers en
wandelaars gevraagd om hun leukste foto’s met
ons te delen (mits we ze mogen gebruiken op de
sociale media). Uit de leukste foto’s zouden we
een wandeling verloten … Tsja, dat is moeilijk
kiezen met zoveel gave foto’s. Bij deze besluiten
we 4 wandelingen cadeau te doen aan de makers
van de vier foto’s hierboven. Zij krijgen bericht.

Hier zijn geen woorden nodig, toch?
Bezoekers uit binnen- en buitenland komen langs
om de ezels daadwerkelijk te ontmoeten, te
voelen en te knuffelen. Het zogenaamde
ezelvirus is erg besmettelijk en je zal daarna
nooit meer dezelfde zijn.



Lees meer over Michaël op: www.ezelshoeve.nl of volg ons op Twitter

Een vooruitblik op 2022
Op maandagmiddag 10 januari 2022 kwam er een noodoproep binnen. De eigenaresse van Michaël
vertelde huilend dat haar ezel ernstig ziek was en zij er niet goed genoeg voor kon zorgen. De
dierenarts was al enkele malen geweest maar wist het verder ook niet meer. Ze vertelde dat hij een
week daarvoor niet meer kon eten en het schuim op zijn bek had staan. De dierenarts vond een
stekelige bramentak van 15 cm helemaal achter in zijn keel en die kon er gelukkig uitgetrokken worden.

De Engelenopvang

Michaël en Uriël, samen aan het grazen ;-)

Ook onze vaste fysiotherapeute voorspelde een
periode van 3 tot 6 maanden herstel voordat
Michaël weer zou kunnen lopen. Ze zouden toch
beter moeten weten Met 3 Aartsengelen op
de Ezelshoeve kun je wonderen verwachten!

“Jullie kunnen niet elke keer wonderen 
verrichten!”

Bij aankomst op de Ezelshoeve stond onze vaste
dierenarts al klaar. Hij zei nog: “Jullie kunnen niet
elke keer wonderen verrichten,” refererend aan
het wonder met Uriël. We besloten om Michaël
in banden te hangen, zodat hij van de koude
grond af was en hij een beetje kon oefenen met
zijn benen. Dagelijks vier uur therapie waren
uitputtend voor hem, maar hebben wel bereikt
dat het noodzakelijke bloed weer ging stromen!

Michaël, hangend in de banden

Michaël gaat elke dag vooruit! Na een aantal
dagen therapie bleef hij ineens staan toen we de
banden lieten zakken. Vanaf dat moment toonde
hij zijn enorm sterke willetje en we kunnen nu,
twee weken later, melden dat wij hem ‘s ochtends
overeind helpen en hij daarna bijna een hele dag
blijft grazen met zijn vriendje Alberto.

Echter een paar dagen later vond men Michaël
volledig uitgeput in de sloot die aan zijn weilandje
ligt. Zijn benen waren diep in de modder
vastgezogen en twee mannen hebben hem met
heel veel moeite uit de sloot kunnen halen.
Michaël kon echter niet meer zelfstandig opstaan
of lopen en na enkele dagen werden wij dus
gebeld.



Alstublieft, doe een gift. Het kan via www.ezelshoeve.nl

Ezels redden is ons levenswerk!

Adoptieouders gezocht
Ons ‘kleine’ wonder, genaamd Othello, is dit jaar teruggekeerd naar onze kudde. In eerste instantie was
het idee om hem samen met Valentino door te plaatsen. Maar wat een bijzondere ezel is Othello!
Nog niet eerder zagen wij een stoere, stevige ezel
zichzelf volledig wegcijferen om een andere ezel,
die nog overliep van hengstengedrag, te leren hoe
je jezelf moet gedragen als welopgevoede ezel in
een kudde.

Help ons de vele ezeltjes helpen

Meer en meer zijn wij ons bewust wat een impact
ons levenswerk heeft. Niet alleen op de 400 vaak
toekomstloze ezels die wij opgevangen hebben,
ook op de mensen. Vrijwilligers die een deel van
hun leven zich aan ons verbinden, herintreders
die hier een nieuwe start vinden en zelfs op de
bezoekers en wandelaars, die maar één kort
moment de Ezelshoeve meemaken.

“Ook Othello verdient het om 
geadopteerd te worden!”

Othello kan nog wel wat knuffels
en adoptieouders gebruiken! 

Laatste station voor Aartsengel Rafaël

Peter-Paul (P-P) --
oprichter De Ezelshoeve

Ezels helpen is onmisbaar, 
maar kost helaas veel geld.

Rafaël blijkt onherstelbare hoefproble-
men te hebben, waardoor hij bij ons apart in een
weitje verblijft. Hij krijgt dagelijks pijnstilling,
loopt moeizaam en dat is voor hem niet prettig
in een kudde waar nog wel eens heftig gespeeld
wordt. Vaak staan er een paar rustige ezels bij
hem, maar ook Rafaël heeft nog geen vriendjes.
Hij leeft voor zijn knuffels en hoopt dat er
mensen zijn die hem zullen adopteren en
misschien ook af en toe langskomen. Adopteer
ook een ezeltje alstublieft. Ze staan allemaal op
de website en u vindt daar alle informatie.

Wij zijn dankbaar voor de steun die de ezeltjes in
2021 van u hebben mogen ontvangen. Kunnen
ze in 2022 wederom op uw hulp rekenen?

Verbind één specifiek
ezeltje aan uzelf via een
adoptie, koop een bouw-
steen voor de toekomst of
doe een gift. Help op uw
manier, het kan via de
website. Nieuwsgierig
naar de praktijk? U bent
uiteraard van harte
welkom om langs te
komen op de Ezelshoeve.

Stichting de Ezelshoeve
Goorweg 3, 5111CR
Baarle-Nassau
T: +31 627 136 736
ezelshoeve@hotmail.com
KvK: 18077520 - RSIN: 8147.84.847
IBAN: NL88 RABO 0105 5492 15 - BIC: RABONL2U

Othello heeft nog niet echt een maatje
in de kudde, maar ondanks dat wil hij
nergens anders meer heen. Hij ontpopt
zich als een echte knuffelezel!
Adoptieouders zouden nog wel heel
fijn zijn! Die heeft Othello nog niet veel.


