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Met het jaarverslag kijken 
we terug naar wat er in 
dat jaar allemaal gebeurd 
is. Zoals elk jaar is het ook 
in 2015 weer een stapje 
professioneler geworden. 
Geen hele grote 
veranderingen, maar toch 
is niet één jaar hetzelfde. 
We hebben dit jaar een 
record aantal ezels op de 
hoeve gehad, namelijk 65. 
Gelukkig hebben we de 
meesten ook weer door 
kunnen plaatsen. Veel 
leesplezier en kijkplezier 
(foto’s 2015, met 
uitzondering van het 
kontje van Onyx). 
P-P van den Berg, 
Voorzitter 



Werking 

Als deel van onze 
educatieve werking 
geeft Stichting de 
Ezelshoeve lezingen 
of workshops over 
ezelgedrag, ezel-
verwaarlozing en 
over alle aspecten 
van een stichting, 
zoals op de 
DierenLot-dag op de 
foto hiernaast.  

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 

Eén aspect van onze 
werking is het ontvangen 
van leerlingen van lagere - 
of kleuterscholen, zoals 
bijvoorbeeld: 
In mei 40 leerlingen van 
Basisschool de Vlinder of in 
augustus 30 kleuters  

Ook vrijwilligersdagen van 
andere instanties kunnen 
hier terecht, zoals bijv. van 
Kinderboerderij Wolfslaar. 

Ook gaan we met de Stichting op pad naar 
bevriende evenementen, zoals de Boerendag in 
Alphen en de Ezeldag in Nuenen. 

Wegens groot succes 
moesten we hem ‘s 
middags nog een keer 
geven  

Ook doen wij bedrijfsuitjes 
of vrijgezellenfeesten, zoals 
bijvoorbeeld het bedrijfsuitje 
van ASML. 

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

In 2015 zijn we wel 
20 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. 

In juni hebben we in samenwerking 
met vzw. Anegria een loslopende 
ezel moeten vangen! 



Onze ezels 
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Onze vaste kudde: 
In totaal heeft onze vaste 
kudde in 2015 uit ?? ezels 
bestaan. Dat wil zeggen dat 
deze ezels het gehele jaar 
bij ons gewoond hebben. 
Op 31 december stonden 
er 42 ezels op de Hoeve. 

Nieuw binnengekomen: 
In 2015 zijn er 37 ezels 
binnengekomen.  

In Memoriam: Helaas zijn er in 
2015 ook ezels overleden: 14-03: 
Dolle Dries en 10-06: Bobo 

Geboren: 
In 2015 zijn geboren: 
16-05: Guusje 
16-06: Puck 
En hierdoor was Puck de 
jongste ezel op de hoeve op 
31 december 2015. 

Vorig jaar gaven we aan dat 
Doka, met een 
respectabele leeftijd van 36 
onze oudste ezel was. Maar 
het blijkt Mr. James te zijn, 
die namelijk 37 jaar oud is. 
De andere dertigers zijn 
Justus, Juliëtte en Pepito. 



Gastgezinnen 
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Bij gastgezin Elzenburgt 
hebben tijdelijk de 
volgende ezels gestaan: 
Bessie, Billie, Holle Bolle 
Gijs, Magic Silver, Simon, 
Tante Joke, Tiny Toke, Toffe 
Peer, Dolle Dries, Bo, 
Twiggy, Snoepie en Sofie. 

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. 

Bij het gastgezin Hellegat te 
Rijsbergen stonden Kiani, 
Christoffel,  Hanna , Wonder, 
Yasmina, Abu, BoBo en Jerry. 

Ons gastgezin Andreashuis 
te Alphen heeft in 2015 een 
jaartje rust gehad, in 
verband met hun eigen 
“veulentje”. 



Doorplaatsing 
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Doorgeplaatst: 
In 2015 zijn 39 ezels 
doorgeplaatst naar een 
nieuw liefdevol thuis. 

Op 31 december 2015 
waren er in totaal 19 
ezels beschikbaar voor 
doorplaatsing. 



Adoptie 
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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 2015 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 31-12-2015 waren 5 
ezels beschikbaar voor 
deeladoptie. 

Adoptie: 
Je kunt voor €450 een 
geheel adoptie doen en voor 
€ 60 een deel adoptie. 



Voeding en gezondheid 
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Dagelijks worden er 
zo’n 6 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 2015 
221 ezels bekapt 
(gebeurt meermaals 
per jaar) en Tandarts 
Marcel Michielsen 
droeg weer zorg voor 
de gebitjes van 98 
ezels. 

In verband met 
zwangerschapsverlof is 
Jan Voet is 
tegenwoordig de 
dierenarts waarmee 
we veel werken.  



Onze organisatie 
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Vrijwilligers: 
In 2015 waren er 97 
vrijwilligers actief bij SdE, 
waarvan 58 op regelmatige 
basis! 

Stagiaires: 
28 stagiaires hebben hun stage bij 
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, soms verspreid 
over vele maanden.  

Overige vrijwilligers: 
In 2015 heeft onze samenwerking met 
Reclassering Nederland tot 22 kandidaat 
vrijwilligers geleid. 

Op 14 februari 2015 vierden wij ons 10 jarig bestaan, waarbij alle 
vrijwilligers aanwezig waren.  Dit besloten feestje kwam in de 
plaats van de Vrijwilligers Bedank(t)dag. 



Kids for Donkeys 
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Kids for Donkeys had in 2015 
50 leden in de leeftijd van 0 
tot 14 jaar. In 2015 zijn er 3 
activiteiten geweest. 

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

GEZOCHT: 
VRIJWILLIGERS VOOR HET 
KIDS FOR DONKEYS TEAM. 
Willen wij de toekomst 
van Kids for Donkeys veilig 
stellen hebben wij mensen 
nodig die het team willen 
versterken! 



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. Of je kunt een 
kinderverjaardag boeken. 

In 2015 zijn er 3 kinder-verjaardagen op 
de Ezelshoeve gevierd, met in totaal 31 
kinderen. 

Totaal aantal geregistreerde bezoekers 
in 2015, inclusief groepen, workshops 
en lezingen komt op 2000. 

Internationale Ezeldag: 
Dit jaarlijks terugkerende event heeft in 
2015 ruim 1500 bezoekers getrokken. 

In 2015 zijn er 26 wandelingen geboekt, 
waarvan 7 met picknick.  

In 2015 vonden er 39 rondleidingen 
plaats, voor 144 personen. 



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. 

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

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

Dankzij particuliere sponsors 
hebben wij een hooi- en stro-
opslag kunnen plaatsen.  

Mede dankzij Dierenlot  en 
particuliere sponsors 
hebben wij het pad tussen 
de weiden kunnen laten 
betegelen, inclusief water 
en elektriciteit. Hierdoor 
hebben de ezels nu vlotter-
drinkbakken in de 
noodopvang weiden. Dit 
scheelt een hoop gesjouw! 



Vooruitkijkend naar 
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Internationale Ezeldag 2016 
25 september 2016 



Nawoord 

JAARVERSLAG 
2015 

2015 was voor mij 
een jaar met heel 
veel ezels!  
Ezels op de 
Ezelshoeve, ezels bij 
gastgezinnen, bij 
doorplaatsouders, 
ezels bij … 
Het jaar voor mij 
stond in het teken 
van heen en weer 
rennen tussen al 
deze adressen, met 
of zonder hoefsmid, 
tandarts, dierenarts 
of vrijwilligers, met 
of zonder trailer 
achter de auto, met 
of zonder … 
Uiteindelijk is al dit 
heen en weer 
rennen toch 
succesvol geweest 
en heeft dit mooie 
resultaten 
opgeleverd.  

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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