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Stichting de Ezelshoeve

Inleiding

Beste lezer,
Vorig jaar hebben wij ons
jaarverslag nieuwe stijl
gepresenteerd en dit is
met zoveel enthousiasme
ontvangen, dat wij dit jaar
weinig aan dat concept
gaan veranderen. Vrolijk,
speels, veel foto’s en
uiteraard de essentiële
informatie van 2014.
P-P van den Berg
Voorzitter SdE
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Werking
Als deel van onze
educatieve werking
geeft SdE lezingen of
workshops
over
ezelgedrag en ezelverwaarlozing.

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

16-01-14:
Workshop
dierenpolitie
30 personen

Vanuit onze sociale pijler
hebben
we
meerdere
samenwerkingen
met
Cirkant gehad. Voor meer
info zie www.cirkant-vzw.be

13 & 14-09-14:
Open Boshutdag

09-07-14: Bezoek
van 30 kinderen
van kinderopvang
’t Warreltje

18-05-14: Op de Ezeldag bij het MEK in
Oosterhout stonden we met een aantal ezels
en onze informatiestand.

07-09-14: Zoals elk jaar stonden
we ook dit jaar weer met vijf
ezels op de succesvolle Ezeldag
in Nuenen.
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Wat doen we nog meer
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.

Opvallend vaak moesten we naar
kinderboerderijen of stadsparkjes
waar van ezels met een heel
diverse achtergrond verwacht werd
dat zij ineens sociaal zijn.

In 2014 zijn we 8
keer
uitgereden
naar
“probleemezels”
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.
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Onze ezels
Onze vaste kudde:
In totaal heeft onze vaste
kudde in 2014 uit 26 ezels
bestaan. Dat wil zeggen dat
deze ezels het gehele jaar
bij ons gewoond hebben.

Nieuw binnengekomen:
27 ezels en 8 Shetlander
pony's hebben hun weg
gevonden naar Stichting de
Ezelshoeve,
waaronder
wederom een aantal oud
gedienden.

In Memoriam:
Helaas zijn er in 2014
ook ezels overleden:
31-05-14 : Arie (links)
06-10-14 : Bas
05-11-14 : Coby

Door omstandigheden hebben wij, in
samenwerking met de Dierenpolitie, in
2014
een
aantal
Shetlanders
opgevangen, waarvan er twee bij ons
geveulend hebben.
Geboren:
In 2014 zijn geboren:
04-04-14 : Nova
16-04-14 : Mokka (Shetl.)
28-05-14: Silly (Shetl.)
Nadat Arie overleden was
werd Doka onze oudste ezel
met
zijn
respectabele
leeftijd van 34. De andere
dertigers
zijn
Justus,
Juliëtte, Pepito en Mr.
James.
Nadat Nova doorgeplaatst
was, is DIO weer onze
jongste ezel, geboren 26
juni 2012, op de voet
gevolgd door Davidoff,
geboren op 19 mei 2012.
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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.

Bij gastgezin Terra Nostra te
Strijbeek stonden Ollie en
Caesar, die na enkele
maanden zijn doorgeplaatst.

Gastgezinnen

Bij
ons
gastgezin
Andreashuis
te
Alphen
hebben in 2014 Dora, Beau,
Bram, Hanna en Bandit
gewoond.

Bij het gastgezin Hellegat te
Rijsbergen stonden Kiani,
Billy, Hope en Tina, Janus en
Jannie.
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Doorplaatsing
Doorgeplaatst:
In 2014 zijn 23 ezels én 10
Shetlanders doorgeplaatst
naar een nieuw, liefdevol
thuis.

Op 31 december 2014
waren er in totaal 19
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 2014 waren 15
ezels in de geheel-adoptie.

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

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 31-12-2014 waren 12
ezels beschikbaar voor
deeladoptie.
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Voeding en gezondheid
Hoefsmid
Leon van Zoggel heeft
dit jaar 145 ezeltjes
bekapt van Stichting de
Ezelshoeve. Dit zijn in
totaal 580 hoefjes.

Dagelijks worden er zo’n 6
pakken hooi en 3 pakken
stro gevoerd. Buiten dat zijn
er ezels die extra voeding
nodig hebben en daarvoor
wordt een voederschema
gehanteerd.

Dierenarts
Karen Kleyn heeft
buiten haar bijna
wekelijkse bezoeken
aan de Stichting ook
nog stukken voor de
nieuwsbrief
geschreven.

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

Tandarts
In 2014 zijn 67 ezeltjes
naar onze tandarts
Marcel
Michielsen
geweest.
Gelukkig
komt hij aan huis .
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Vrijwilligers:
In 2014 waren er 82
vrijwilligers actief bij SdE!
Dit is inclusief het Kids for
Donkeys team.
De eenmalige vrijwilligers
van de Internationale
Ezeldag zijn hier niet bij
inbegrepen.

Onze organisatie
Stagiaires:
32 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.

Op de Vrijwilligers
Bedank(t)dag, op
14 juni hebben we
een
Cursus
Clickertraining
gehad,
verzorgd
door
Michiel
Brandt en een
workshop
van
onze
hoefsmid,
Leon van Zoggel

Overige vrijwilligers:
In 2014 heeft onze samenwerking met
Reclassering Nederland tot 26 kandidaat
vrijwilligers geleid.

Stagiaires:
Gedurende het jaar waren
er vier interne stagiaires.
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Kids for Donkeys
Kids for Donkeys had in 2014
55 leden in de leeftijd van 0
tot 14 jaar.

Activiteiten:
06-04-14: Zomertijdwandeling
22-06-14: Doedag
13-09-14: Ezeldisco en Bingo
14-12-14: Kerstwandeling

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

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.

Internationale Ezeldag:
Dit jaarlijks terugkerende
event heeft in 2014 ruim
1500 bezoekers getrokken.

In 2014 zijn er 5 kinderverjaardagen
op
de
Ezelshoeve gevierd, met in
totaal 47 kinderen.

Totaal aantal geregistreerde
bezoekers in 2014, inclusief
groepen, workshops en
lezingen komt op 2000.

In 2014 vonden er 36
rondleidingen
plaats,
voor 164 personen.
In 2014 zijn er 18
wandelingen geboekt,
waarvan 8 met picknick.

JAARVERSLAG
2014

Donatie en sponsoring
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 Menodi,
DierenLot en Mens en Dier,
cofinancieren
specifieke
projecten of activiteiten.
Hiervoor zijn we hen
uiteraard zeer dankbaar.

Mede dankzij Dierenlot
hebben wij ruiven in de
weiden kunnen aanschaffen
en een nieuwe schuilstal
kunnen plaatsen.

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

Binnen
Ezelshoeve’s2020
hebben we samen met
Menodi de financiering
rond gekregen voor een
regenwaterrecuperatie
systeem. Dit zal in 2015
geplaatst worden.
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Financieel
Begroting Stichting de Ezelshoeve 2014
bijgewerkt t/m:
Credit (Inkomsten)

A

B

Inkomsten
- Donaties en Adopties
- Doorplaatsing
- Kids for Donkeys

Inkomsten Aktiviteiten
- Merchandise
- Wandelingen
- Kinderverjaardagen
- Overigen

C

Inkomsten Overig
- Fratres Assinorem
- Kantine en Vrijwilligers
- Vrijval reserveringen

D

Inkomsten Structureel
- Donatie fam. van den Berg

31/12/2014

Debet (Uitgaven)

€ 62.420,26
€ 55.435,26
€ 4.500,00
€ 2.485,00

E

Ezelgerelateerd
- Voeding
- Medisch

F

Aktiviteiten
- Inkoop Merchandise
- Inkoop Aktiviteiten
- Inkoop KFD
- Inkoop Wandelingen
- Inkoop Overigen

G

Dagelijkse werking
- Telefoon & Administratie
- Autokosten
- Verzekeringskosten
- Gebouw en Onderhoud
- Kantine en Vrijwilligers
- Gas, water, licht
- Communicatie

H

Personeelskosten
- Vrijwilligersvergoeding
- Salaris

I

Diverse kosten
- Diversen Bankkosten
- Getaxeerde huur

€ 8.974,10
€ 1.814,05
€ 1.147,50
€ 510,00
€ 5.502,55

€ 9.311,47
€ 2.000,00
€ 150,00
€ 7.161,47
€ 29.500,00
€ 29.500,00

€ 110.205,83

€ 34.173,47
€ 19.370,50
€ 14.802,97
€ 5.607,41
€ 1.688,09
€ 1.930,97
€ 214,38
€ 125,91
€ 1.648,06
€ 34.489,72
€ 4.370,11
€ 7.290,16
€ 2.979,45
€ 12.736,31
€ 3.672,57
€ 2.627,46
€ 813,66
€ 6.248,10
€ 6.248,10
€ 0,00
€ 29.687,13
€ 187,13
€ 29.500,00

€ 110.205,83
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Vooruitkijkend naar

Internationale Ezeldag 2015
27 september 2015
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2014 was voor mij een jaar van de
bestendiging. Bestendiging van onze
werking, van ons team, van onze
vrijwilligersorganisatie, van ons Kids
for Donkeys team, enzovoort.
Stichting de Ezelshoeve is al lang niet
meer een opportunistische stichting
met een pragmatische werking. Het
is een professionele organisatie met
een professioneel team!

Nawoord

Medisch lag dit jaar schijnbaar de
aandacht met name op obesitas. Van
de ezels die dit jaar binnengekomen
zijn, zijn de obese ezels de moeilijkste
om weer op te knappen en helaas is
dat ook niet met elke ezel gelukt.

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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