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Voorwoord 

 

 

Ni e u w s b r i e f  

Sticht ing Ezelwelz i jn     Jaargang 3 nr. 1 

 
 

De eerste 6 jaren zitten erop we gaan alweer ons 7de bestaands jaar in en ik moet zeggen we doen het 
met ontzettend veel plezier.  
Ook al wordt er misschien niet zoveel over ons gesproken als over Corona of de verkiezingen  we staan 
wel op de “kaart”. In onze ontvangstruimte in onze nieuwe accommodatie hebben we een kaart van 
Nederland met daarop een overzicht van  de woonplaatsen van onze ezels. 
 
In december 2014 zijn we gestart met 0 ezels en maakten we gebruikt van het materiaal en de 
accommodatie van het bestuur. Nu, maart 2021 staat de teller op totaal 54 ezels met daarnaast passant 
ezels die via bemiddeling gebruikt maakten van onze diensten. Een grote verantwoordelijkheid. 
Het aantal ezel is opgebouwd in: 
 Geplaatst bij adoptie gezinnen   44 ezels 
 Plaatsing bestuurslid Vinkebuurt      3 ezels 
 Opvanglocatie Zwinderen      7 ezels 
 Overleden ezels          3 ezels 
 Totaal        54 ezels 
 
Zoals u kunt lezen hebben we van 3 ezels afscheid moeten nemen. Momenten waar naast een traan ook 
stil gestaan wordt bij de mooie tijd die ze gehad en gegeven hebben. 
 
We zijn ontzettend blij met onze adoptie gezinnen en de mensen die financieel ezels adopteren.  
Mede hierdoor kunnen we waarmaken waar we voor staan: het welzijn van de ezels.  
 
Het bestuur is betrokken en actief op een breed vlak met een ieder zijn eigen deskundigheid. We vullen 
elkaar mooi aan en helpen elkaar waar nodig. Het aantal  vrijwilligers neemt toe en ze dragen het nodige 
bij aan het welzijn van de ezels. Van hand en span diensten tot fondsenwerving. 
 
In 2021 willen we naast de gebruikelijke zaken meer aandacht besteden aan de adoptie gezinnen. Ook al 
weten jullie ons te vinden in nood we willen er ook zijn als het gewoon goed gaat. Aandacht voor 
cursussen hoefverzorging en algehele verzorging zijn ook vragen waar we graag aan willen voldoen. 
 
Joop Meijer 
Voorzitter 
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Voortgang nieuwe accommodatie  

 
Met behulp van vele vrienden en sponsoren is de 

financiering van de nieuwe accommodatie 

gereedgekomen. De nieuwe stal staat al en ziet er 

geweldig uit. De vloer heeft nog even aandacht nodig 

en moet voorzien worden van een afwerklaag daarna 

kunnen de dieren erin.   

 

Door het natte weer en alle bouwactiviteiten is  de 

weide er niet mooier op geworden. Met mooie 

machines en handarbeid zijn de sporen uit gewist  en is 

de ondergrond grotendeels glad gestreken. Het gras 

van de weide voor de stal is opnieuw ingezaaid en het 

wachten is nu op een aantal droge dagen opdat het 

bestraten van de parkeerplaats en de looppaden 

afgewerkt kan worden.  

 

Wat betreft de inrichting van de nieuwe weide hebben 

we nog behoefte aan bruggetjes, banken, drinkbakken 

en afrastering. De afwerking van de omgeving, hierbij 

denken we aan bomen en planten, staat nog op onze 

te doen lijst. En speelgoed en mooie voorruiven voor 

ezels  moeten we natuurlijk ook niet vergeten. 

  

We schatten nog behoefte te hebben aan een bedrag 

van ongeveer euro 15.000.   

Dat is veel geld maar dan hebben we ook een 

fantastische accommodatie  die jaren vooruit kan. We 

zijn dan ook dringend op zoek naar sponsoren voor 

geld of goederen. 

 

 

Sponsorcommissie 
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 Geschreven door de eigenaar 

 De wondere wereld van een ezel: Hoeven en meer… 

 

Nu onze Maurice en Bart het super gezellig vinden om 

mee te wandelen is het verzorgen van de hoeven toch 

echt een must. Dit gebeurde in hun vorige leven slechts 

twee keer per jaar als de hoefsmid kwam en geen van 

de ezels wilde meewerken om een hoef op te tillen. Nu 

had Maurice van begin af aan tic dat je niet in de buurt 

van zijn rechter voorhoef mocht komen. We dachten 

eigenlijk dat het ook een opvoedingsfout was en 

besteden er eerst geen aandacht aan. Maar na twee 

weken sinds aankomst leek hij moeilijker te wandelen. 

En o shit in de derde week liep hij kreupel. En in de 

buurt komen mocht niet want dan kon je een schop 

krijgen. Dus de dierenarts gebeld. Een hoefzweer. 

Arme Maurice, sorry dat we het niet eerder hebben 

opgemerkt. Maar nu de bijbehorende verzorging. Om 

de dag een nieuw verband en een schoen van 

ducktape. Helaas moesten we toch de “veilige” stal 

opofferen en Maurice daar klem zetten en hem daar 

telkens met veel weerstand het verband verschonen. 

Bart werd er helemaal gestrest van. “O ja ik herinner 

me weer dat mensen gemeen zijn en pijn doen. “, 

zagen we Bart denken. Met heel veel geduld en rust, 

lukte het steeds beter. Bart trok ook weer een beetje bij 

want na het akkefietje verband om de hoef, gingen we 

fijn even buiten het hek grazen. We werden alle vier 

weer enthousiast en wilden net met verdere training 

beginnen, totdat het noodlot bedacht dat er nog niet 

genoeg ellende was geweest.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onze Maurice stond ineens stil in de weide. Eetlust 

weg. O jee, wat nu. Wat rond gebeld voor tips en tricks 

niets dat Maurice hielp dus na een paar uur de 

dierenarts gebeld. Het blijkt koliek. Na een pijnstillende 

spuit, moeten we een dik uur bewegen met Maurice. 

Als het niets brengt qua scheten of mest moeten we 

naar de kliniek. Wij zien de bui al hangen dus mark 

regelt alvast een trailer en ik loop in de vrieskou en het 

donker rondjes met Maurice die na de pijnstiller ineens 

besloten heeft dat hij honger heeft en niet wil lopen. 

Dus ezel meesleuren, want eten mag hij niet van 

mevrouw de dokter. En zoals verwacht gebeurt er niets 

aan de achterkant. Geen scheetje wil eruit. Dus de 

trailer in met “het touw achter de kont en naar binnen 

lieren” methode. Deze keer duurde het slechts drie 

kwartier. Naar de kliniek met beide ezels, want de ezels 

scheiden is geen optie. Na onderzoek bleek de hele 

darm van Maurice stil te liggen. En uiteindelijk werd het 

een operatie. Zijn hele darm bleek vol met zand te 

zitten en beide ezels hadden grote haken aan hun 

kiezen zodat ze stro niet goed konden kauwen.  Ik ga 

dit verhaal kort houden, want niemand wordt hier blij 

van. Drie weken lang waren ze in de kliniek en wij 

gingen elke dag op ziekenbezoek om de ezels blij te 

maken met een knuffelsessie. Wat hadden wij een 

angst of Maurice het zou overleven. Op dat moment 

besef je pas echt hoe je je hecht aan zo’n beestje en 

dat binnen een maand tijd. Wonderlijk. Door de 

opsluiting in de stal en de dagelijkse knuffelsessies 

wordt Bart een stuk aanhaliger. Elk nadeel heeft zijn 

voordeel.  
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Eenmaal thuisgekomen moeten onze jongens nog zes 

weken stalrust hebben. Nou ja Maurice, en Bart moet 

helaas meedoen. Elke dag 20 minuten wandelen, eerst 

grazen en later echte wandelingen. Nu is het toch echt 

tijd dat de hoeven ook nog bekapt moeten worden. En 

daar komt Joop Meijer als reddende engel, want bij ons 

was geen smid te krijgen. En wat een geluk. Joop kon 

ons vertellen hoe we de ezels konden leren hun 

hoeven te laten schoonmaken. Het komt eigenlijk weer 

neer op rust, geduld en doorzettingsvermogen en je 

zeker niet uit het veld laten slaan (letterlijk) door een 

onopgevoed ezeltje. Vooral Bart had veel liefde nodig. 

Een mens aan je achterkant betekend slaag. Gelukkig 

hadden we in de kliniek al zoveel geknuffeld dat we 

aan alle benen mochten komen. Alleen niet op zijn kont 

en aan zijn staart. Dus na elke wandeling is nu de 

standaard procedure. De stal in en hoefjes 

schoonmaken. Maurice laat zo nu en dan nog weten 

dat hij het niet echt leuk vindt door zijn hoef weg te 

trekken en met zijn staart te zwaaien. En ik heb geleerd 

dat ik dan niet boos mag worden, maar dat ik hem in 

alle rust moet toespreken en vooral lief en geduldig 

moet blijven. Het is dus niet dat wij alles aan de ezels 

leren, maar de ezels leren ons ook heel veel.  

En o wat zijn we gelukkig dat de operatie is geslaagd 

en dat we nu nog wel 15 jaar samen avonturen kunnen 

beleven. Want dat doen we. Want in de tussentijd 

hebben we een eigen trailer op de kop kunnen tikken 

en gaan de ezels elke week mee naar het bos of ander 

wandelgebied.  

Nu vragen jullie je misschien af Bart en Maurice in de 

trailer?? Elke week een uur staan trekken en sjorren 

om ze mee te krijgen? Nee, hoor in het hoofdstuk het 

trainen voor de trailer vertel ik hoe dit probleem is 

opgelost.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een aantal weken geleden hebben wij onze geweldige 

ezel Kluns in moeten laten slapen na 22 jaar. Niet 

alleen wij misten hem enorm maar onze andere ezel 

Klungel nog veel meer dus namen we contact op met 

Joop van Stichting Ezelwelzijn. Joop komt bij ons om 

de ezels te bekappen en hij had ons verteld over de 

stichting. Hij vertelde ons dat er een ezel voor ons was, 

genaamd Daniela een 12 jaar oude bonte ezelmerrie. 

 

Na een kennismaking 

besloten wij dat Daniela 

een goede match zou 

kunnen zijn voor onze 

eenzame ezel Klungel en 

dinsdag 10 maart reden 

Joop en Petra met de 

aanhanger van Stichting Ezelwelzijn bij ons het erf op. 

Onze Klungel, altijd nogal schrikkerig, zag ik denken 

wat gebeurd daar. Maar Daniela liet een gebalk horen 

vanuit de trailer wat enthousiast werd beantwoord door 

onze Klungel. Klungel hadden we voor de zekerheid 

achter het hek gedaan en Daniela kwam als een 

prachtige ezeldame uit de trailer gewandeld . Keek om 

zich heen en dacht, hopelijk, dit is niet verkeerd hier. 

Joop zag al gauw dat het goed was en de ezels 

konden kennismaken. 

Ondertussen zijn we al weer een dikke week verder en 

wij kunnen zeggen wat is Daniela een geweldig leuke 

en makkelijke ezel. Wij hebben natuurlijk altijd 2, 

gecastreerde, hengsten hier gehad en die zijn, denk ik, 

toch wat pittiger. De opvoeding van Daniela is natuurlijk 

ook heel goed geweest maar wat is ze volgzaam. Of 

het nu de hoefjes schoonmaken is, borstelen of ogen 

schoonmaken is  alles vindt ze goed. Zelfs wandelen 

naar een ander stukje land gaat geweldig, wel is 

Klungel de baas en wordt er af en toe van beide kanten 

nog wat geschopt en nukkig gedaan het gaat echt 

geweldig. We zijn de Stichting Ezelwelzijn erg 

dankbaar voor deze geweldige match en hopen nog 

heel wat fijne jaren met onze ezels  te mogen hebben. 

 Geschreven door de eigenaar                     Door  D. en B. Renting 

Vervolg: Hoeven en meer..    Daniela         
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Door Leonie van Til                         

Bonita en Donkey 

Al jaren droomde ik ervan om zelf een paar ezeltjes te 

hebben. Nu we eindelijk ons droomhuis hadden 

gevonden met dat mooie stukje weide ernaast, was het 

tijd om ons in deze lieve, mooie maar vooral intelligente 

dieren te gaan verdiepen. Na een tijdje op internet te 

hebben gekeken kwam ik uit bij stichting Ezelwelzijn. 

 

Na telefonisch contact te hebben gezocht met Joop 

konden we 26 September langskomen. Samen met mijn 

vriend en mijn schoonouders gingen wij richting 

Zwinderen waar wij alleen heen zouden gaan voor 

informatie over de ezel. Niet wetende dat we op de terug 

weg naar huis al een Ezelmerrie geadopteerd zouden 

hebben. Bij aankomst nam Joop ons mee het weiland in 

waar hij dolenthousiast vertelde over de ezels en waar 

wij al onze vragen konden stellen. Er liepen allemaal 

mooie en lieve ezels maar één sprong er toch echt 

bovenuit. Een ezelmerrie genaamd Bonita, zij was niet bij 

ons weg te slaan en leek echt contact met ons te zoeken. 

Wij waren opslag verliefd! Ondanks dat we alleen voor 

informatie kwamen besloten wij dat zij toch echt bij ons 

hoorde en wij bij haar. 

 

Een ezel moet je nooit alleen houden en daarom 

adviseerde Joop om er een ezelruin bij te nemen. Zodra 

er een geschikte match was zou hij contact met ons 

opnemen zodat wij met hem kennis konden maken. Na 

een week of twee werden we geappt, er was een 

geschikte match gevonden! Enkele dagen later gingen 

wij weer richting Zwinderen om Donkey te ontmoeten. 

Wat een schattig koppie met die wilde bos haar voor zijn 

ogen. Het was gelijk duidelijk dat het een dikke 

dondersteen was maar ook een echte knuffelkont!  

En dat hij en Bonita dikke vrienden zouden worden. 

Enkele maanden later door alle drukte rondom de nieuwe 

stal bij stichting Ezelwelzijn werden ze 6 December aan 

elkaar gekoppeld. Bonita werd uit de achterste weide 

gehaald en liep rustig mee naar het weiland waar 

Donkey stond. Het schrikdraad werd opzij gehangen en 

ze liep gelijk de stal in waar Donkey ook stond en het 

leek alsof het altijd al zo geweest was . De maanden 

erop konden ze nog rustig aan elkaar wennen, totdat ze 

bij ons konden komen wonen. 

 

In deze maanden heb ik ze met grote regelmaat bezocht 

en heb ik ook de verzorging op mij genomen. Zo kon ik 

er alvast aan wennen hoe het was om de stal en weide 

uit te mesten en om Donkey en Bonita de verzorging te 

geven die zij dagelijks nodig zijn. Zo oefende ik met de 

hoeven uitkrabben en zag per dag verbetering. De eerste 

dag wouden ze maar 1 poot optillen en enkele dagen 

erna kon ik alle hoeven al krabben. Ook oefende ik om 

met ze te wandelen en borstelde ik ze af en toe. In deze 

maanden hebben we al een mooie band kunnen 

opbouwen. 

 

25 Februari was het dan eindelijk zover! Na jaren ervan 

te hebben gedroomd om zelf een paar ezeltjes te hebben 

was de dag eindelijk daar. Bonita kwam als eerst de 

trailer uit en Donkey volgde. Ze werden het weiland en 

de paddock opgelaten zodat ze in alle rust even konden 

wennen aan de nieuwe omgeving. 

 

Nu bijna 1 maand later verneem ik elke dag dat ze je 

beter leren kennen en wij hun. Elke week gaan we 

meerdere malen met ze wandelen en hebben veel 

bekijks (aan aandacht ontbreekt hun niks). Donkey 

moest in het begin erg wennen aan honden die in het 

bos liepen maar nu geeft hij er al niks meer om. De 

dagen bestaan uit knuffelen, eten en spelen en wat 

genieten wij ervan dat we ze uit ons woonkamer raam 

kunnen zien. Ze rennen soms als een dolle door de wei 

en de eerste balk is een feit. Wij zijn heel erg blij dat wij 

deze twee lieverds een goed huisje mogen bieden en 

hopen er nog heel lang van te kunnen genieten. 

 

 

Wij willen Joop en stichting 

Ezelwelzijn bedanken voor hun 

goede werk en liefde voor de ezel. 

En met name voor de goede zorg 

voor onze ezeltjes de afgelopen 

maanden.  
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Stichting Ezelwelzijn   T :  06 - 33778908                      IBAN : NL26RABO0300667965 
Witte Menweg 4c             E :  info@ezelwelzijn.nl   BIC   : RABONL2U 
7917 TK Geesbrug     W:  www.ezelwelzijn.nl   KvK  : 62027093 
 

 van Betteke en Martin      

Baukje  

 

Ezel ruin Baukje kwam in februari ons Fries paard 

Tamme gezelschap houden. 

Tamme 22 jaar verloor in januari 2021 na 20  jaar zijn 

maat Fransje, een mini Shetland pony. 

Aan Joop van Ezelwelzijn vroegen wij of een ezel als 

gezelschap misschien een goed idee zou zijn. Hij vond 

van wel. Door omstandigheden ging eerst de 

herplaatsing van 2 ezelvriendjes niet door. 

Via Joop, Petra en eigenaresse hoorden wij daarna de 

geschiedenis van 10 jarige ezelruin Baukje. 

Hij is opgegroeid met een kudde paarden en een pony 

die zijn beste vriend was. De kudde paarden en de 

pony verhuisden. Baukje bleef alleen achter. Het 

verdriet van Baukje was intens en balkte de hele dag. 

Baukje werd angstig en vertoonde dreigend gedrag 

wanneer hij werd benaderd. Hij liet zich niet aanhalen. 

Gelukkig werd Ezelwelzijn om hulp gevraagd.  

Wij hebben de goede beslissing genomen om Baukje 

op te nemen als gezelschap van onze Tamme. 

Eerst was het neuzen, toen wat oren plat bij Tamme en 

nu eten ze samen binnen en buiten. 

Baukje loopt los mee met Tamme naar buiten. 

Wanneer zij op stal moeten gaat Baukje eerst op 

verkenning in de tuin en schuur, hij is zelfs de volle 

gereedschapsschuur in gegaan om rond te kijken, 

maar kwam er zonder brokken weer uit gelopen naar 

zijn stal. 

 

Langzamerhand kunnen wij zijn hoofd aaien zonder dat 

hij wegloopt. Met een zoutblok aan een touw tussen de 

stallen, heeft hij veel plezier. Hij volgt met interesse alle 

andere dieren: scharrel-zijdehoentjes, pauwen en 

poezen en snuffelt aan de Wensleydale-schapen die 

naast hem op stal staan met te nat weer. 

Baukje is een prachtige lieve ezel die ons en ook de 

dorpsbewoners en toeristen van zich laat genieten. 

  

Met hartelijke groeten 

Betteke en Martin. 

 

 

 

 

 

Wilt u de nieuwsbrief liever digitaal ontvangen?  

Dan kunt u dit doorgeven via email 

info@ezelwelzijn.nl  

o.v.v. nieuwsbrief digitaal  
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