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Voorwoord 

 

 

Ni e u w s b r i e f  

Sticht ing Ezelwelz i jn     Jaargang 2 nr. 1 

 

Voor u ligt weer een nieuwsbrief van Ezelwelzijn. Ik moet zeggen hij ziet er weer fantastisch uit. Nieuwtjes en 

informatie over het wel en wee van onze stichting uitwisselen wordt erg op prijs gesteld door de lezers.  

Daar doen we het dan ook graag voor. We hebben afgelopen periode weer  veel kunnen betekenen voor zowel 

ezels als ezelliefhebber en eigenaren. Fijn om te doen.  

Mede door toename van ezelopvang en adoptie zijn we in overleg met onze fondsenwerver een project  

gestart aangaande onze accommodatie  locatie Zwinderen. Hierover later meer. Ons bestuur is hierdoor 

ook uitgebreid met een nieuw lid, Petra. Petra heeft de functie van secretaris op zich genomen. Als bestuur gaan we 

er weer met frisse energie tegenaan. 

Mocht u ook informatie met ezelliefhebbers willen delen of iets betekenen voor onze stichting laat het ons weten. 

Veel leesplezier, 

Joop Meijer 

 

Voorstellen 

 

Onlangs ben ik gevraagd of ik een stukje wilde 

schrijven voor de nieuwsbrief waarin ik mijzelf 

introduceer. Mijn liefde voor ezels begon als volgt:  

Mijn eerste ervaring met ezels was 13 jaar geleden:  

de voormalig eigenaar van het huis dat wij toentertijd 

kochten had 2 ezels maar het nieuwe verblijf van zijn 

ezels was nog niet klaar. Hij vroeg of zijn ezels nog 6 

weken op onze weide mochten blijven en of ik ze 

zolang wilde verzorgen. Ik had nog nooit met ezels te 

maken gehad, de eigenaar vertelde wat de verzorging 

inhield. Het waren twee hele lieve ezels. Na ca twee 

maanden moest ik afscheid nemen van beide ezels, dat 

viel zwaar.  

Wij besloten zelf op zoek te gaan naar ezels. 

Toentertijd had ik nog nooit van de ezelstichting  

gehoord. Via internet kwamen wij uit bij een gezin wat 

een goed adres zocht voor hun twee ruinen. Wij zijn 

gaan kijken en waren meteen verkocht. Super lieve 

ruinen die direct bij ons kwamen wonen.  

Via internet kan je een hoop vinden over de verzorging 

enzovoort. Op een gegeven moment las ik dat er een 

open dag was bij Stichting Ezelwelzijn. Ik verdiepte mij 

in de stichting en besloot naar de open dag te gaan. 

Het was een hele gezellige dag met vele mensen die 

ezels hebben, heel leuk om ervaringen uit te wisselen. 

Voor mij was het heel leerzaam mede omdat ik altijd 

alleen mijn eigen ezels zag. Het gedrag van “vreemde “ 

ezels kan totaal anders zijn, heel leuk om dat te 

ervaren.  

Cursus hoefverzorging die in Zwinderen gegeven werd, 

vond ik ook heel leerzaam. Ik mocht  verschillende 

ezels aan hun halster vasthouden zodat Joop de 

onderkant van de hoeven kon laten zien en bekappen. 

Ik ben een keer meegegaan om een ezel weg te 

brengen naar een nieuw gezin, dat vond ik zo leuk dat 

ik eigenlijk een soort van vanzelf in de Stichting ben 

gaan helpen. Het is een prachtig doel wat de Stichting 

nastreeft en te zien hoe ezels reageren. Iedere keer 

weer leer je er heel veel van. 

Petra van Koppen 
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30 juli Dedemsvaria 13.00– 21.00 

Dedemsvaart 

 

19 en 20 September 11.00-17.00 

Oogstfeest Meppen  

Meppen, Drenthe 

 

EVENEMENTEN 

    

Doneren  

 

Stichting Ezelwelzijn is een stichting die een warm 

hart toedraagt aan ezels. 

 

Wij vinden het belangrijk dat ezels een goed thuis 

hebben met de juiste liefde, aandacht en verzorging. 

Stichting Ezelwelzijn biedt daarom hulp en 

advies aan ezeleigenaren, wanneer zij dit nodig 

hebben. 

Indien de ezeleigenaar niet langer voor de ezel kan 

zorgen, kunnen wij  ervoor zorgen dat deze een 

nieuw liefdevol thuis krijgt. 

 

Om dit alles te kunnen realiseren zijn wij op zoek 

naar donateurs die ezels een warm hart toedragen 

en ons willen steunen met een financiële bijdrage.  

 

Elk bedrag, groot of klein, is van harte 

welkom en zal geheel ten goede komen aan 

het welzijn van ezels. 

 

 

Stichting Ezelwelzijn  

Rekeningnummer: NL26 RABO 0300 6679 65 

t.a.v. Stichting Ezelwelzijn o.v.v. donatie  

 

 

 

 

Als stichting hebben we een ANBI-status. ANBI staat voor Algemeen Nut Beoogde Instelling. 

Deze wordt toegekend als de instelling zich nagenoeg geheel inzet voor het algemeen belang.  

Wij mogen geen winstoogmerk hebben met de activiteiten die wij uitvoeren en aanbieden 

 

 

 

 

 

 

 

Een  arme oude ezel stak 

bijzonder schamel in het pak. 

‘En dat”, zo sprak het beest bedreigd, 

‘is niet zo’n wonder, want je krijgt 

met geld een prachtig pak, maar zonder  

alleen maar eentje op je donder.’ 

 

 

 

 

Bron: Het Grote Beestenfeest van Kees Stip  
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Ezel Piet 
 

Graag wil ik me even 

voorstellen. Ik ben ezel Piet. 

Er staan allemaal verhalen 

over mij in de krant. Maar 

graag wil ik nu mijn kant van 

het verhaal vertellen.  

 

 

 

Sommige stukken weet ik niet zo goed meer. Maar aan 

mijn reactie merk ik dat het soms niet helemaal leuk is 

geweest. Ik ren hard weg als er iemand met een 

mestvork aankomt en ik schrik heel erg als iemand mij 

ineens wil aaien.  

Ik ben geboren in Tilburg. Daar heb ik de eerste  

jaren van mijn leven doorgebracht. Stond tussen 4 

pallets en had niet veel ruimte. Ik ben gered door een 

mevrouw. Ik weet haar naam niet meer want ik heb 

daar niet lang gewoond.  

 

Ineens werd ik lopend gebracht naar mijn huidige 

adresje. Toen ik daar aankwam, wist ik niet wat me 

overkwam, 4 vrouwen, nou daar wilde ik graag zo snel 

mogelijk heen. Helaas mocht dat niet. Ik kon namelijk 

nog kleine ezeltjes maken.  

 

Mijn nieuwe vrouwtje liet me heel de tijd alleen staan. 

Echt niet leuk. Wel kwam ze vaak in de wei, lekker met 

me kroelen en knuffelen. Ze verwende me met allemaal 

lekkere dingen, Snoepjes, hooi, boterhammetje. Ik vond 

het steeds minder eng om lekker met haar te kroelen.  

De 4 andere vrouwen zaten achter een hek. Ik kon wel 

aan ze ruiken maar mocht niet met ze in de wei spelen.  

 

Na een hele lange tijd mocht ik eindelijk naar de 

meiden. Ik achter ze aanrennen, maar ze vonden mij 

helemaal niet leuk. Ze bokten heel erg. Ik bleef maar 

achter ze aanrennen. Mijn nieuwe baasje vond het ook 

niet leuk.  Zij stopte me weer in de wei alleen.  

 

Opeens was er allemaal gedoe in de wei. Er kwam een 

aanhanger waar ik in moest. Ook waren er allemaal 

mensen die foto’s kwamen maken van mij. Ik moest  

weer weg bij mijn nieuwe adresje. Ik heb heel lang in de 

aanhanger gestaan. Eindelijk mocht ik er weer uit. Ik 

kwam bij een hele lieve meneer die mij langzaam aan 

hielp met alles waar ik bang voor was. Op een dag 

kwam er ineens een hele leuke vriend voor mij bij mij in 

de wei staan. Anton heette hij. Met hem kon ik lekker 

ravotten en spelen. Hij vond het wel leuk, lekker achter 

elkaar rennen en tegen elkaar opspringen.  

Wat was ik blij met mijn nieuwe maatje.  

 

 

Maar ook hier mocht ik niet langer blijven. Weer kwam 

de aanhanger, gelukkig mocht ik samen met mijn vriend 

in de aanhanger.  

 

Waar werden we nu weer heengebracht? Toen we 

weer uit de aanhanger mochten, zag ik dat ik weer 

terug was bij mijn laatste vrouwtje. Wat was ze blij om 

me weer te zien. Ik vond het allemaal wel een beetje 

eng. Weer fotografen, weer allemaal mensen. En ja ook 

die 4 meiden waren er weer.  

 

Anton en ik werden in een aparte wei gezet. Wel 

konden we ruiken aan de meiden. En na een paar 

dagen mochten we gezellig bij elkaar in de wei. Als ik 

lekker wil rennen en pesten dan kan ik dat met Anton 

doen. Die 4 meiden zijn eigenlijk saai. Lopen alleen 

maar rustig door de wei, gek doen houden ze niet zo 

van.  

 

Ik heb een heerlijke stal. Krijg lekker op tijd eten. Mijn 

stal wordt lekker 1 keer per week helemaal verschoond. 

Ook krijg ik elke dag wat lekkers. Samen met mijn 

nieuwe vriendje en vriendinnetjes woon ik nu in oud 

Beijerland. De vriendschap die ik heb met mijn vrouwtje 

steeds beter. Heerlijk kroelen, lekker tegen mijn 

vrouwtje aanstaan. Ook schrik ik ook niet meer van een 

mestvork of bezem.  

Ja, ik heb het echt getroffen met al mijn nieuwe 

vrienden, baasje en stalletje.  

Graag wil ik iedereen bedanken dat ik nu ook een mooi 

thuis heb. 

 

Liefs, 

Anton en Piet  
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Sinds anderhalf jaar zijn wij de trotste eigenaars van 

twee ezel ruinen, Maurice en Bart van 15 jaar oud. 

Eigenlijk was ik van plan om mooi chronologisch te 

gaan vertellen hoe wij als beginnend ezel bezitter door 

schade en schande wegwijs raken in de wondere 

wereld der ezel. Dat ga ik nog schrijven, maar dit 

voorval vond ik zo bijzonder dat het even voorrang 

krijgt.  

 

Verbazingwekkend hoe een voor mij traumatische 

ervaring voor Bart een positieve ervaring is geweest. 

Afgelopen week gebeurde er iets raars. Wij gingen 

even naar de kippen om te kijken of we een  paar eitjes 

hebben gekregen. Ineens hoorden we Maurice balken. 

Dat doet hij vaker als hij vindt dat we op moeten 

schieten met aandacht geven. Of soms gewoon om hoi 

te zeggen als wij thuis komen en hij achterin de weide 

is.  

 

Maar vandaag was het anders. O jee er is iets aan de 

hand. Deze Balk roep is heel anders. En nog eens 

balkt Maurice dwingend terwijl hij gespannen de stal in 

kijkt. Verdorie er is iets met Bart. En jawel Bart zit met 

zijn voorpoot vast in een hooinet. De drang om naar de 

stal te gaan rennen is groot, maar Bart is erg angstig, 

dus rustig benaderen. Ik, Ellen, ga de stal in en spreek 

Bart kalmerend toe. Mark haalt als de wiedeweerga 

een mes. Terwijl Mark een mes haalt, geeft Bart een 

luide zucht en laat zich ineens in mijn armen vallen.  

 

Alle rampscenario’s schieten door mijn hoofd. Raakt hij 

in shock? Als onervaren ezelbezitter weet je het niet.  

Het gewicht van een kleine ezel is toch best zwaar als 

het in je armen hangt. Gelukkig komt Mark snel met 

een mes. Hupsakee hooinet lossnijden en Bart is 

bevrijdt. Pffff een zucht van verlichting. Geen blessures 

bij Bart. En alsof er niets is gebeurd gaat hij met een 

luide bries de paddock in naar Maurice.  

 

 

Omdat Bart vroeger mishandeld is geweest, hadden 

we verwacht dat onze Bart een terugval zou krijgen en 

weer extra bang van ons en de stal zou worden.  

 

Het tegenovergestelde bleek het geval. Blijkbaar heeft 

de redding een knopje omgedraaid in Bart zijn hoofd en 

heeft hij besloten dat wij zijn vertrouwen nu echt waard 

zijn. Oké, op zijn qui-vive blijft hij en dat gaat misschien 

nooit meer weg, maar hij is nog knuffeliger geworden. 

Hij komt in de stal hooi eten als één van ons binnen is. 

Daarvoor kwam hij niet in de stal als er een mens bij 

was of rende hij er snel uit. En hij laat zich in de wei 

zijn halster om doen. Eerder liet hij dit alleen toe bij het 

hek als hij het idee heeft dat we gaan wandelen. En 

dan moet Maurice eerst zijn halster om laten doen. Hij 

vliegt niet meer weg als je vlak achter hem langs loopt. 

Ik was zo ontroerd door het gedrag van beide ezels. 

Zoiets heb ik tot nu toe in geen enkel ezelboek/artikel 

gelezen.  

Nu heeft hij gelukkig niet lang vast gezeten. Een 

kwartier daarvoor waren Maurice en Bart nog aan het 

stoeien in de paddock. Blijkbaar hebben ze door het 

slechte weer hun stoei activiteiten in de stal voortgezet. 

Dus hopelijk wordt het snel droog en kunnen we weer 

met zijn vieren in het bos wandelen om de overtollige 

energie kwijt te raken.  

Geschreven door de eigenaar 

De wondere wereld van een ezel  
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 Belangrijk voor een ezel. 

Jaarlijkse gebitsbehandeling 

Afgelopen maand hadden wij weer ons jaarlijkse APK 

keuring voor de ezel. Eigenlijk moet ik zeggen GPK,  

Gebits Periodieke Keuring. We zorgen allemaal goed 

voor onze ezels en indien nodig laten wij een DA, 

hoefbekapper of tandarts komen. Maar soms heb je 

verborgen gebreken die je niet direct onderkent. Een 

ezel kan  goed pijn verdragen en zal in een ver stadium 

pas laten zien dat er een probleem is. Daarom is een 

jaarlijkse keuring of eigenlijk controle van het gebit 

noodzakelijk. 

 

Toen ik mijn ezel kreeg was ze 4 jaar en had ze net al 

haar tanden gewisseld. Bij de jaarlijkse enting door de 

DA stelde ik de vraag of ik het gebit moest laten 

controleren. Dat was zeker nog niet nodig bij een jonge 

ezel, altijd in de gaten blijven houden of je geen gekke 

dingen ziet zoals hooipropjes maken of niet meer goed 

kunnen eten.  

 

Toen Joyce 7 jaar werd liet ik een tandarts voor het 

eerst komen. Dat vond zij geen fijne ervaring. Joyce 

werkte niet echt mee en onderging de gebitscontrole 

onder sedatie. Het gebit werd gevijld en zag er verder 

goed uit. Het advies was om na twee jaar weer te 

controleren. En zo liet ik om de twee jaar de tandarts 

komen. Tot ik overging naar een andere tandarts 

vanwege een verhuizing. Haar viel direct op dat de 

achterkiezen te lang waren en er een probleem zat. 

Mede door haar kleine handen kwam ze veel dieper 

dan de vorige tandarts. De ezel heeft een smalle kaak 

en de achterkiezen zijn vaak moeilijker te bereiken. 

Haar advies was om een specialist te laten komen die 

dat beter kon behandelen. We lieten de tandarts van 

Artis komen (We dachten iemand met ervaring) en hij 

stuitte direct op een groot probleem. De achterkiezen 

waren zodanig doorgegroeid dat ze al achter in de keel 

staken. Hij kon met geen mogelijkheid de kiezen 

afslijpen en zou hij te diep gaan zat daar zeker een 

groot risico aan vast. Er was dus maar één optie…

opereren! In overleg en bemiddeling met de tandarts 

kwamen we bij Kliniek Emmeloord terecht bij een 

chirurg die de operatie aandurfde.  Het was heel 

spannend allemaal.   

De eerste dag deden ze vooral onderzoek, maakte 

foto´s en een endoscopie. Het afscheid viel zwaar die 

dag… De volgende dag was de operatie en onze 

tandarts was daarbij ook aanwezig, want dit was hij niet 

eerder tegengekomen in zijn lange carrière. De kiezen 

hebben ze ingekort met speciaal gereedschap en het 

was een ingewikkelde behandeling omdat de kiezen al 

diep in de keel staken. De oorzaak hiervan is een 

aangeboren kaakafwijking.  

De achterkiezen raken elkaar niet en slijten dus niet af. 

Daardoor groeien de kiezen door met alle gevolgen 

van dien. In de natuur zal dit uiteindelijk de dood tot 

gevolg hebben, want op den duur kan de ezel niet 

meer eten. Ook onze ezel moet hinder ondervonden 

hebben maar we hebben er niks van gemerkt. Gelukkig 

mocht ze na drie dagen weer naar huis en was het de 

hele week nog spannend want ze wilde niet eten en lag 

de hele dag in haar stal, duidelijk niet lekker van de 

narcose en zware behandeling.   

Ook hier heb ik weer een beroep kunnen doen op  

Stichting Ezelwelzijn. Ze hebben Joyce vervoerd naar 

de kliniek en de nazorg ondersteund. Uiteindelijk is 

alles goed gekomen en was de eerste controle na 9 

maanden wel weer spannend. Joyce werkte niet echt 

mee, maar het gebit zag er wel goed uit. En vorige 

maand was dus de tweede controle na de operatie en 

ook deze keer was alles oké. Zelfs Joyce werkte deze 

keer goed mee wat ten goede kwam van de 

gebitscontrole. De tandarts heeft de kiezen weer 

afgeslepen en in de juiste hoogte gemaakt.  

 

Dit is natuurlijk een uitzonderlijk verhaal, maar het gebit 

jaarlijks controleren is echt noodzakelijk. Ik zou als ik 

het over mag doen ook veel jonger beginnen. Dat 

maakt de ezel vertrouwder met de tandarts en brengt 

eventuele afwijkingen eerder aan het licht. Nu twee jaar 

later kan ik wel zeggen dat Joyce vrolijker en 

toegankelijker is geworden. Ze heeft dus echt wel pijn 

gehad wat ze goed verborgen heeft gehouden….Dit is 

ook de reden waarom ezels zo sterk en dapper zijn. 

Gelukkig voor ons en Joyce een happy-end!  
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Onze nieuwe koppige huisdier/vriend  

Renzo 

Sinds begin Januari woont Renzo bij ons. In oktober 

2019 zijn we verhuisd naar een mooi plekje in 

Witteveen. We hebben daar lekker de ruimte, het is 

een soort woonboerderij. Mijn vriendin had al een 

paard, Cappucino, die al best lang op een 

pensionstalling stond waar ze het ontzettend naar haar 

zin had. Ze werd daar zeer liefdevol verzorgd en had 

daar heel veel vriendjes en vriendinnetjes natuurlijk. 

Maar we wilden haar graag bij huis hebben, dus we 

moesten op zoek naar een maatje. We begonnen met 

het kijken naar een shetlander, maar ook een alpaca, 

een geit en andere soorten en merken kwamen voorbij. 

Totdat ik opeens dacht aan Joop Meijer dacht met de 

ezelopvang. Joop kom ik af en toe wel eens tegen op 

mijn werk en na een paar dagen kwam ik hem al tegen. 

Gevraagd hoe dat in zijn werk ging en dat stond mij wel 

aan. Een dier die op zoek is om wat voor reden dan 

ook naar een mooi liefdevol plekje waar hij of zij goed 

verzorgd wordt… 

Thuis eerst maar eens overleggen, want nou ja een 

ezel… dat is nou niet het eerste voor de hand liggende 

maatje zeg maar. Maar ook dat viel mij mee. Ze ging er 

over nadenken en zich inlezen. Heel veel reacties dat 

paarden en ezels niet zo best samen gaan en dat je 

heel voorzichtig moet zijn. Maar de nieuwsgierigheid 

bleef en toen hebben we het besluit genomen dat het 

toch een ezel ging worden.  Dus Joop laten weten dat 

hij een geschikte ezel voor ons kon uitzoeken. Dat 

heeft hij dan ook goed gedaan. 

 

In januari kwamen Joop en Petra van de ezelopvang 

Renzo brengen. Cappucino was op dat moment nog op 

de stalling en zou een dag later komen. Renzo op zijn 

nieuwe stal gezet en even laten wennen. Hij was erg 

nieuwsgierig en wou iedere keer graag uit zijn stal. 

Maar hij wou liever niet weer in zijn stal. Dus en hoe nu 

verder… Na een stevig onderonsje begreep Renzo dat 

hij toch maar beter weer in zijn stal kon. De rangorde 

was bepaald, dacht ik….. De volgende dag hebben we 

Cappucino opgehaald en waren ze samen. Dat was 

eerst wel even wennen. Maar na een paar dagen zijn 

ze samen in de wei gegaan en dat ging vanaf het eerst 

moment goed. Nu na een paar maanden kunnen ze 

eigenlijk niet zonder elkaar en willen ze continue bij 

elkaar blijven. Als Cappucino naar de bak gaat om te 

rijden o.i.d. dan begint onze stoomboot weer. 

Tenminste zo noem ik dat maar als hij met zijn 

geluiden bezig is. Nu scheelt het dat er bij de buren 

ook al een paar ezels zijn via Ezelwelzijn. Dus de 

buren zijn het geluid al wel gewend. Renzo heeft het 

super naar zijn zin bij ons en weet steeds beter wat de 

regels zijn maar ja, af en toe is hij zo koppig als een…. 

 

Vriendelijke groet Koos in ‘t Hout 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

Wilt u de nieuwsbrief liever digitaal ontvangen?  

Dan kunt u dit doorgeven via email 

info@ezelwelzijn.nl  

o.v.v. nieuwsbrief digitaal  

 NIEUWSBRIEF 
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