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  Zondag 10 november 11.00 - 15.00 uur  

 Workshop Hoefverzorging  

 

 

Ni e u w s b r i e f  

Sticht ing Ezelwelz i jn  

 

Altijd al willen weten wat het geheim van de hoefsmid is? Dan nodigen wij u graag uit voor de 

workshop “bekappen en hoefverzorging”. 

 
Op zondag 10 november a.s. zal Joop Meijer een leerzame dag verzorgen  

waarbij in het ochtendprogramma (aanvang ca. 11.00 uur) de theorie wordt besproken en  

na de lunch wordt er uitgebreid de tijd genomen om zelf met de vijl aan de slag te gaan.  

Joop heeft een paar lieve ezels bereid gevonden om hieraan mee te werken. 

Om ca.14.30 sluiten we de dag af met een gezellige evaluatie onder het genot van een drankje. 

 

Om iedereen voldoende tijd en aandacht te    

geven tijdens het praktijkgedeelte, is er voor 

max. 20 personen plaats, dus meldt u snel aan 

want vol = vol. 

Kosten voor deze dag zijn € 15,-.  

Dit is inclusief koffie/thee en lunch.  

De kosten dienen vooraf te worden betaald.  

Bij aanmelding krijgt u verdere informatie.  

 

Aanmelden kan via aanmelden@ezelwelzijn.nl 

Sluitingsdatum zondag 3 november a.s. 

 

Locatie: Stichting Ezelwelzijn, Verlengde Hoogeveensevaart 69 te Zwinderen. 

   Jaargang 1 nr. 2 

Dag Ezelliefhebbers,  

Hier zijn we dan met de 2
e
 uitgave van de nieuwsbrief Stichting Ezelwelzijn.  

Dank voor de mooie, warme complimenten van onze 1
ste

 uitgave. 

Ik geef ze dan ook graag door aan onze makers.  

Ook in deze nieuwsbrief informatie over onze activiteiten. We zitten niet stil.  

Zowel de afgelopen maanden als de komende maanden is er genoeg gebeurd en te doen. 

Stichting Ezelwelzijn timmert actief aan de weg.  

Mede namens het bestuur en onze vrijwilligers wens ik u veel leesplezier.  

Joop Meijer 

Voorzitter 

mailto:aanmelden@ezelwelzijn.nl
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10  november Workshop Hoefverzorging   11.00 –15.00 

Verlengde Hoogeveensevaart 69 Zwinderen 

 

29 en 30 november Gees in Wintersfeer 15.00—21.00 

Gees, Drenthe 

EVENEMENTEN 

Geschreven door Suzanne Barends 

Avonturen van Teun de tweede (Voorheen Tammo) 

Bijna dertig jaar heb ik ezels bij het huis staan. Mijn uit de hand gelopen ezel liefde begon toen ik 

als kind met mijn vader op bezoek ging  bij vrienden die een ezeltje hadden. 

Ezels kwamen in die tijd niet veel meer in Nederland voor. Deze hengst stond alleen in de wei en 

balkte dus vaak, zeer luid en duidelijk. De aanschaf van een ezel kon ik dus wel vergeten; wel 

mocht ik, tot volle tevredenheid, een geit en twee lammetjes uitzoeken. Maar dit relaas heeft een 

mooi vervolg, want dertig jaar later begon het grote ezel avontuur toch met de drachtige Biliam- 

een verjaardagskado. Het veulen werd kort daarna geboren,  maar was helaas verlamd aan de 

achterbenen. Biliam wilde al snel haar veulen niet meer toelaten, keerde zich af en we moesten 

haar helaas  laten inslapen. Biliam was erg lusteloos en stond er verloren bij. Het besluit om voor 

haar een veulen te kopen werd genomen. 

 

Het was liefde op het eerste gezicht. Het veulen werd vernoemd naar de klaver die in de wei 

groeide en waar ze het eerst aan knabbelde. Zij heeft twee jaar bij haar adoptiemoeder aan de 

tap gehangen, met als gevolg dat er  nu een bijzettafel in de wei loopt. 

 

 Maar aan het goede komt ook bij oude ezels een eind. De oude       

 Biliampje moest op 37 jarige leeftijd, na veel pappen en nathouden,  

 inslapen. Klavertje stond vervolgens alleen maar in haar stalletje te 

 hangen en te suffen. Haar enige activiteit was balken als ze mij in het 

 vizier kreeg. Op zich geen probleem, we hebben geen buren, ware  

 het niet dat ze zo dicht bij het huis staat dat ze elke beweging en  

 geluid binnenshuis kan volgen. 

 Stichting Ezelwelzijn werd gebeld en Teuntje de eerste kwam naar   

 ons toe.  

 Een lief en geduldig, mooi lichtgrijs ezeltje. Geen enkel probleem  

 samen in de wei te staan, te eten etc. 
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Op 22 juni jl. was onze tweejaarlijks Open Dag.  

Dit jaar werd deze georganiseerd door Tamika en mij, 2 stagiaires van AOC Terra Emmen, 

ondersteund door Joop en Gerda. Voor het eindexamen moesten we een evenement  

organiseren.  

Vrijdag zijn we begonnen met het opzetten van de kramen zodat de kraamhouders zaterdag hun 

spullen direct konden neerzetten. Ook hebben we de basis voor de grabbelbak van stro klaar 

gezet en gezorgd dat het terrein er netjes bij lag. Het was een erg leuke dag en er waren veel 

leuke dingen te doen. Zo konden de kinderen gezellig springen op het springkussen, zich laten 

schminken en grabbelen in de grabbelbak! Natuurlijk werd er door iedereen ook veel geknuffeld     

    met de ezeltjes.  

    ‘s Morgens werd er door Tamika en mij een  

    demonstratie gegeven over de ezel, waar ze vandaan  

    komen en hoe je ze verzorgt.  

    's Middags gaf Eilko de Jonge een demonstratie over 

    hoefverzorging bij één van de ezels.  

    En Minna Yrjana gaf een clinic over clickertraining bij    

    honden en ezels! 

    Ik vond het een erg leuke dag en tot over 2 jaar!    

    Melissa.  

 

Alleen.......de stal was verboden terrein. Onze bijzettafel ging dwars in de deuropening staan en 

week geen centimeter. Wel even een probleempje dat getackeld moest worden. 

De oplossing kwam na een week vanzelf. In een  heftige regenbui midden in de nacht vond ik, 

op zoek naar die arme Teuntje in de wei, het slachtoffer snurkend in een dikke laag stro zij 

aan zij met Klavertje in de stal. Lekker veilig tegen elkaar aan. 

Helaas speelden de chronische longproblemen van Teuntje de eerste deze zomer een heel 

heftige rol. De nacht voordat ik haar in de ochtend, ook op advies van dierenartsen en Joop, in 

wilde laten slapen, lag ze vroeg in de morgen dood in de wei. Klavertje stond ernaast. Om drie 

uur die nacht stond Klavertje haar nog te groomen. Joop noemde het later afscheid nemen van 

elkaar. 

Besloten werd er heel snel een veulen bij te nemen, waarop Joop onmiddellijk aanbood een 

jong ruintje te brengen. Met mijn boodschap aan Ezelwelzijn, al is hij pimpelpaars met roze stip-

pen; het maakt niet uit hoe hij er uit ziet. Binnen vijf dagen brachten Joop en Petra het ezeltje, 

dat ik voor het gemak maar Teuntje de tweede heb genoemd. 

Teun kwam, zag en overwon. Binnen enkele uren had hij van Klavertje toegang gekregen tot 

alle weitjes, de stal en het allerbelangrijkste natuurlijk, het voer. 

Na één dag al onafscheidelijk. Er is 1 nadeel bij deze lieve, overigens zeer aantrekkelijke ezel. 

Hij is in wezen een circusartiest. Hij springt uit stilstand over de heining om bij zijn grote vrien-

din te zijn. Ongelofelijk lichtvoetig als een reetje.  

Tussen de heining en zijn niet meer aanwezige balletjes 

zit zeker meer dan 50 centimeter speling.  

Een ware Houdini. Klein minpuntje van Teun. 

 

Toch DOUZE POINTS voor het allerbelangrijkste  

bij een ezel ...........zijn karakter. 

 

Open Dag 22 juni  



 

4 

 

Stichting Ezelwelzijn   T:   06 - 33 77 89 08                           IBAN: NL26RABO0300667965 
Exloerweg 7    E:   info@ezelwelzijn.nl   BIC   :  RABONL2U 
9536 PJ Ees     W: www.ezelwelzijn.nl   KvK  :  62027093 
 

Geschreven door de familie Schoemaker 

Ezelpraat 

 

Bij ons bestond het idee om met ezels te beginnen.  Allerlei sites bezocht en artikels gelezen 

over de ezels. Dat is me nogal wat. Op een gegeven ogenblik kwamen we in contact met de 

stichting Ezelwelzijn. Wij spraken met Joop van de stichting. Al gauw konden wij langs komen om 

even kennis te maken. Er waren op dat moment wel enkele ezels doch die mochten niet weg. 

Een daarvan was “Pietje”. Die haalde de krant. Nu was pietje bij de ezelsopvang om bij te komen 

en aan de andere ezels te wennen. Een ander tweetal ezels waren aan het logeren bij de  

opvang. 

Geen punt zei Joop, er komen binnenkort weer ezels. Met dat idee 

gingen we weer naar huis. We hadden een idee om een leuke stal 

te bouwen. Daar werd dus driftig aan gewerkt de komende tijd. 

Ook werd er een hekwerk om de weide gemaakt. Alles klaar voor 

de ontvangst van de ezels.  

Voordat de ezels kwamen is Joop van de stichting nog even langs 

geweest om te kijken waar komen de ezels terecht. Een goede 

zaak. Tenslotte gaat het om het welzijn van de dieren. Alles was 

oké zei Joop. Nu konden de ezels nog niet komen, want bij een 

van de ezels was iets met zijn gebit. Dat werd eerst bekeken en 

daarna werden de ezels nog even geobserveerd.  

Onder tussen moest er nog hooi en stro komen. Ook ezelmuesli 

en strooisel voor op de grond.  

Toen kwamen de ezels. Het was een warme dag en de ezels waren bezweet. Ze gingen hun 

nieuw verblijf in en waren direct thuis. We hebben de ezels wel een andere naam gegeven.  

Max en Nola. Dus een mannetje en een vrouwtje.  

De ezels waren al heel gauw gewend aan ons en hun nieuw huisje.  

Wel moesten we nog even uitzoeken hoeveel voedsel ze mochten heb-

ben. Ook dat is goed gegaan. Binnenkort worden de hoeven van beide 

ezels weer gecontroleerd.   

Al met al zijn de ezels een fantastische aanwinst voor ons gezin. Ze zijn 

erg aanhankelijk. Ook voorbijgangers zien de ezels staan en verschil-

lende mensen met kinderen maar ook zonder kinderen stoppen even 

om ze even een aai over hun bolletje geven. Het vraagt wel tijd en ge-

duld om de ezels te houden maar je krijgt er heel veel voor terug. 

 

Een ezelgroet van de familie Schoemaker. 

mailto:info@ezelwelzijn.nl
http://www.ezelwelzijn.nl

