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Inleiding
Het is een goed signaal om
wederom te kunnen zeggen
dat het jaar 2019 in het
teken van continuïteit
stond. Continuïteit is en
blijft eigenlijk de
belangrijkste waarde voor
een stichting en ik moet
stellen dat we een heel
stabiel jaar achter de rug
hebben, met wat minder
ezels en dus wat minder
kosten.
We zijn actief aan het
werven geweest om
fondsen te vinden voor een
grote en onherroepelijke
kost (asbestverwijdering
van de daken) met als
resultaat: 2020 gaat het dak
eraf! Mooi vooruitzicht.
P-P van den Berg,
Voorzitter
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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.

Er zijn 3 nieuwsbrieven 
uitgekomen.  

Werking

Er kwamen 12 cliënten van de 
gesloten afdeling St. Janshove 
op bezoek.
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In 2019 ontvingen we veel 
kinderen en studenten van 
verschillende achtergrond. 
Waaronder:
-43 leerlingen van basisschool
de Vlinder
-15 leden v/d Scouting te 
Rijen 
-15 leerlingen paraveterinair
Prinsentuincollege
- 8 personen van 

DierenDonatie.nl kwamen 
ons project bezoeken

- Cliënten en begeleiders van 
Kiboe IJsselhage



Wat doen we nog meer

In 2019 zijn we 7 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 1 maal uit
om de Dierenpolitie
en L.I.D. bij te staan bij
meldingen van
verwaarlozing van
ezels.

We werden 3 keer
door ezeleigenaren
gevraagd te komen
helpen bij medische
problemen met hun
ezels. We konden bij
alle ezels gelukkig
hulp bieden.

We organiseerden in juli een 
Baby Shower voor nieuwgeboren 
merrieveulen Lente.

Er kwamen 7 ezels logeren. 
Uiteindelijk werden hiervan 2 
ezels afgestaan aan de 
Ezelshoeve, 2 gingen terug naar 
hun eigenaar en 3 zullen hier 
voorlopig nog blijven logeren.

Er werden in 2019 geen 
hengsten gecastreerd volgens 
ons ‘castratieplan’. 
Castratieplan houdt in: 
ophalen van de hengst, 
castratie bij de Ezelshoeve 
door onze dierenarts Jan Voet, 
nazorg en weer terug 
thuisbrengen na ± 4 weken.
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Onze vaste kudde:
In totaal bestond onze
vaste kudde in 2019 uit 16
ezels. Dat wil zeggen dat
deze ezels het gehele jaar
bij ons gewoond hebben.
31 december 2019 hadden
we in totaal 24 ezels op
onze weiden.

Nieuw binnengekomen 2019:
21 ezels vonden hun weg naar
de Ezelshoeve.

Overleden 2019: Er zijn 2
ezels overleden

Onze ezels

Geboren:
Op 14-06-2019 is er 1 veulen
geboren bij de Ezelshoeve.
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Op 16 april werd er na 6 jaar
een nieuwe pacemaker
geplaatst bij ezel Dio.



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 ons gastgezin Hellegat te Rijsbergen
woonden 4 ezels. Te weten: Kiani,
Christoffel, Hanna en Pippi.
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Bij ons gastgezin A1 te Elsendorp woonden
enkele weken 2 ezels. Te weten: Anabelle
en Kareltje

Bij ons gastgezin Groenendijk te Alphen
woonden 3 logeerezels. Te weten:
Danio, Julia en Sophia.



Doorplaatsing

Doorgeplaatst:
In 2019 zijn 34 ezels
doorgeplaatst naar een
nieuw liefdevol thuis.

Op 31 december 2019 waren
er 7 ezels beschikbaar voor
doorplaatsing.
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Adoptie

Geheel-adoptie:
Als men een ezel
middels een geheel-
adoptie ondersteunt,
zijn de terugkerende
jaarlijkse kosten zoals
dierenarts, hoefsmid,
tandarts, ontworming
en voeding, veilig-
gesteld.

Deel-adoptie:
Een aantal van onze ezels is
beschikbaar voor deel-
adoptie. Op deze manier
kan men een specifiek
ezeltje steunen door een
geringe financiële bijdrage.

Adoptie:
Voor €475 is
een ezel geheel
te adopteren.
De kosten voor
deeladoptie zijn
€60.

Op 31 december 2019 waren 5 ezels beschikbaar
voor deel-adoptie en 8 ezels voor geheel-adoptie.

JAARVERSLAG
2019



Voeding en gezondheid

Dagelijks worden er
gemiddeld 6 pakken hooi
en 4 pakken stro gevoerd.
Dat zijn 3650 pakken per
jaar! Buiten dat zijn er
ezels die extra voeding
nodig hebben en daarvoor
wordt een voederschema
gehanteerd.

Hoefsmid Leon van Zoggel
heeft 121 ezels bekapt
(gebeurt elke drie
maanden, dus vier keer
per jaar). Dit komt neer
op 484 hoefjes!

Dierenarts Jan Voet kwam
23 keer naar de
Ezelshoeve om een of
meerdere ezels te
behandelen.

Tandarts Marcel
Michielsen droeg weer
zorg voor de gebitjes van
53 ezels. Onze beleid is
één keer per jaar, maar
enkele van onze ezels
hebben meerdere be-
handelingen per jaar
nodig.

De mobiele röntgen-
wagen van eDigit hoefde
gelukkig dit jaar geen
ezelhoeven te röntgen.
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Onze organisatie
Vrijwilligers:
In 2019 waren er 86
vrijwilligers actief waarvan 32
op regelmatige basis.

Stagiaires:
7 stagiaires hebben hun stage bij
Stichting de Ezelshoeve volbracht.

Reclassering:
In 2019 heeft onze
samenwerking met
Reclassering Nederland tot 15
kandidaat vrijwilligers geleid.

Op 28 september boden we
onze vrijwilligers een
VrijwilligersBedankt!dag en
legden we een bezoek af bij
Stg. De Ezelscociëteit te Zeist.
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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 of voor informatie over het
houden/verzorgen van ezels.

Totaal aantal geregistreerde
bezoekers in 2019, inclusief
groepen, open dagen,
workshops en lezingen
komt op zo’n 1000.

In 2019 kregen 133 personen
een rondleiding op de hoeve.

Openingstijden:
Maandag t/m zaterdag van 10 tot 16 uur.
Zondag gesloten.

In 2019 zijn er 22 wandelingen 
geboekt voor in totaal 83 
personen.

JAARVERSLAG
2019



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.

Fondsenverstrekkende organisaties
Stg. DierenLot, Stg. JopieFonds, Stg.
Abri voor Dieren en Stg. Bouwstenen
voor Dierenwelzijn co-financieren
specifieke projecten, zoals het
vervangen van de asbestdaken.
Hiervoor zijn we hen zeer dankbaar.

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

In 2019 hebben wij 4 Open
Deur Dagen gehouden,
namelijk op 9 maart, 8 juni,
14 september en op 14
december de speciale kerst-
editie. Deze middagen
worden via de website,
Facebook, Instagram en
Twitter aangekondigd en
worden steeds druk
bezocht.
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Nawoord

Het veertiende levensjaar
van de Stichting was weer
een uniek jaar. Net zoals
niet één ezel hetzelfde is
of erg lijkt op de andere
ezel, zo geldt hetzelfde
voor de jaren dat we actief
zijn als stichting. Wanneer
ik terug kijk naar 2019 is
er eigenlijk niet zoveel dat
ik kan zeggen dat het jaar
anders gemaakt heeft.
Toch was het een uniek
jaar, met unieke ezels,
unieke mensen en unieke
contacten. Al bij al ben ik
enorm dankbaar om elk
hoogtepunt, zowel als elk
dieptepunt, mee te mogen
maken. Op naar het
vijftiende jaar!

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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