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Met het jaarverslag kijken
we terug naar wat er in
dat jaar allemaal gebeurd
is. Een opvallende
wijziging is het feit dat we
in 2017 gestopt zijn met
het organiseren van de
Internationale Ezeldag. Na
vier jaar vonden wij het
tijd om iets anders te gaan
doen, kleinschaliger. Wij
hebben ervoor gekozen
om in plaats daarvan 4
opendagen te houden
doorheen het jaar. Gezien
de grote opkomst blijken
veel mensen deze format
te waarderen en we zullen
hier daarom in 2018 mee
doorgaan. Verder wens ik
je weer veel leesplezier.
P-P van den Berg,
Voorzitter



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
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 2017 ontvingen we veel 
kinderen en studenten van 
verschillende achtergrond. 
Daaronder 40 kinderen van 
BSO Klokhuis.

Er zijn wederom twee 
nieuwsbrieven uitgekomen.  

Werking
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18 leerlingen Helicon 

15 leerlingen Princentuin

16 kinderen BSO ‘t Landhuis

39 leerlingen Willibrordusschool

35 leerlingen Princentuin

10 kids BSO de Toverschommel
We gaven in september 
voorlichting aan 32  agenten 
van de Dierenpolitie.



Wat doen we nog meer
In 2017 zijn 18 keer
uitgereden naar
“probleem-ezels”.
Vaak bracht het al
resultaat om de
mensen te leren
hoe een ezel denkt
en waarom hij
reageert zoals hij
doet.

We reden 3 maal uit
om de Dierenpolitie
en L.I.D. bij te staan
bij meldingen van
verwaarlozing ezels.

We zijn een samenwerking aan gegaan met
theatermaker en muzikant Tjerk Ridder. In 2017
liep Tjerk met (ons) ezeltje Lodewijk het project
“In het licht van Martinus”, een tocht van Parijs
tot Utrecht. Als tegenprestatie heeft Tjerk op de
Ezelshoeve de voorstelling “Sporen van Vrijheid /
Trekhaak gezocht” opgevoerd. Deze voorstelling
werd door 80 mensen bezocht.

We vingen 2 varkens
(alweer) op waar we
gelukkig al heel snel
een doorplaatsadres
voor vonden.
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Op 26 maart verscheen  de Ezelshoeve 
in het televisie programma Geloof en 
een Hoop Liefde. 

Onze ezels Matts en Leo hebben dit jaar
mogen schitteren in een bruidsreportage
van Magazine Met Liefde.

Twee mini-ezeltjes 
kwamen 2 maal een 
weekje logeren.

We organiseerden in september een  
onvergetelijke reünie voor een familie van 40 
personen.



Onze vaste kudde:
In totaal bestond onze
vaste kudde in 2017 uit 24
ezels. Dat wil zeggen dat
deze ezels het gehele jaar
bij ons gewoond hebben.
31 december 2017 hadden
we in het totaal 36 ezels op
onze weiden.

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

In Memoriam
Er zijn 4 ezels overleden:
11 januari: Doka (36 jaar)
30 januari: Fleur (21 jaar)
6 juni: Katrien (27 jaar)
9 november: Hoops (25 jaar)Geboren:

In 2017 zijn er geen veulens
geboren bij de Ezelshoeve.

Onze ezels
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GastgezinnenGastgezinnen 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 5 ezels. Te weten: Kiani,
Christoffel, Hanna, Roosje en Iejoor.

Bij Stichting Rolerisuit te
Breda staan Sammy en Flika.
Deze twee “oudjes” hebben
daar een rustig plekje
gevonden.
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Bij gastgezin Elzenburcht
hebben 5 ezels voor enige
tijd gestaan, te weten Sarah,
Suzie, Josje, Twinkel en Puck.



Doorplaatsing
Doorgeplaatst:
In 2017 zijn 18 ezels
doorgeplaatst naar een
nieuw liefdevol thuis.

Op 31 december 2017 waren
er 26 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 2017 waren er
14 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.
Dit ezeltje kan meerdere
adoptanten hebben.

Adoptie:
Voor €475 is een ezel geheel
te adopteren. De kosten
voor deeladoptie zijn €60.
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Op 31-12-2016 waren 3 ezels beschikbaar voor
deeladoptie, waaronder DIO (zie foto)



Voeding en gezondheid

Dagelijks worden er zo’n
6 pakken hooi en 2
pakken stro gevoerd. Dat
zijn 2920 pakken per
jaar! Buiten dat zijn er
ezels die extra voeding
nodig hebben en daar-
voor wordt een voeder-
schema gehanteerd.

Hoefsmid Leon van Zoggel
heeft in 2017 130 ezels
bekapt (gebeurt elke drie
maanden, dus vier keer
per jaar). Dit komt neer
op 520 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
59 ezels. Onze policy is
één keer per jaar, maar
meerdere van onze ezels
hebben meerdere be-
handelingen per jaar
nodig.
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Onze organisatie
Vrijwilligers:
In 2017 waren er 54 vrijwilligers
actief waarvan 43 vrijwilligers op
regelmatige basis.

Stagiaires:
16 stagiaires hebben hun stage bij
Stichting de Ezelshoeve volbracht.
De stages varieerden van een
maatschappelijke stage tot en met
management niveau. De stage-
periodes variëren van één dag tot 8
weken, soms verspreid over vele
maanden.

Reclassering:
In 2017 heeft onze samenwerking met
Reclassering Nederland tot 9 kandidaat
vrijwilligers geleid.

Op 13 mei boden we onze vrijwilligers en donateurs een avondje uit
met de de try-out van Tjerk Ridder.
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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. Proviand voor onderweg en een luxe
tent om in te overnachten. Desgewenst wordt het avondeten voor de wandelaars klaar gemaakt. In 2017 trok de Donkey-Trail er 4 keer
op uit. www.donkey-trail.nl
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Bezoekers
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.

Totaal aantal geregistreerde
bezoekers in 2017, inclusief
groepen, workshops en
lezingen komt op zo’n 1000.

In 2017 zijn er 19
wandelingen geboekt
voor 62 personen.

In 2017 kregen 155 personen
een rondleiding op de hoeve.

Openingstijden:
Maandag t/m zaterdag van 10 tot 16 uur.
Zondag gesloten.
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Er zijn vier kinderverjaardagen 
gevierd met in het totaal 33 
kinderen.



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.

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 Stg.
DierenLot co-financieren
specifieke projecten of
activiteiten. Hiervoor zijn
we hen uiteraard zeer
dankbaar.
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De kleding inzamel actie
ondersteund door Stichting
DierenLot heeft bijna €800
opgebracht voor de ezels.
Via de beneficiantendagen
in februari en november
hebben wij €700 mogen
ontvangen.

Dankzij alle particuliere
donaties van ezelvrienden
heeft de Stichting het hele
jaar de ezels kunnen
onderhouden. Waarvoor
onze dank!



Open Deur Dagen

In 2017 hebben wij 4 Open
Deur Dagen gehouden,
namelijk op 15 april, 15 juli,
9 september en 9 december
de speciale kerst-editie.
Deze middagen worden via
Facebook en social media
aangekondigd en worden
steeds druk bezocht.

JAARVERSLAG
2017



Nawoord
2017 was een iets
rustiger jaar dan de
voorgaande jaren. We
hebben meer tijd
kunnen stoppen in
voorlichting naar
bijvoorbeeld scholen
met de opleiding
dierverzorging en dier
management. Verder
heb ik vier maal een
ezel direct naar een
nieuw adres kunnen
brengen, zonder ze
eerst naar de
Ezelshoeve te plaatsen.
Helaas hebben wij weer
wat ezels moeten
afstaan en dat blijft pijn
doen. De ergste zijn
ezels zoals Katrien, die
zo erg verwaarloosd
was dat wij haar na
twee weken moesten
laten inslapen. Door de
vele voorlichting hopen
we dit soort praktijken
te voorkomen.

Ik hoop dat u net zo heeft genoten
van het lezen van dit kleurige
jaarverslag als dat wij er plezier aan
hebben gehad het te maken!

Jacqueline van den Berg
Manager Donkey Behavior
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Stichting de Ezelshoeve
Goorweg 3
5111 CR BAARLE-NASSAU
Nederland

Telefoon: +31 (0)6 27 136 736

E-mail: ezelshoeve@hotmail.com

KvK nr: 18077520 

IBAN: NL88 RABO 0105 549 215 
BIC: RABONL2U 
ANBI – RSIN:  814784847

Voorzitter: Peter-Paul van den Berg
Penningmeester: Bart Wouters
Secretaris: Marianne Zinjel
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