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Inleiding
Het jaar stond voor
iedereen in het teken van
Covid-19. Zo ook voor de
Stichting. Hierdoor konden
we ons 15-jarig bestaan niet
vieren! Geen opendagen,
geen vrijwilligersdagen,
niets. Dit was uiteraard
jammer en hierdoor liepen
we aanzienlijke inkomsten
mis. Maar dit geldt voor alle
dierenwelzijnsorganisaties
en de kleineren, zoals wij,
lijden er het sterkst onder.
Ondanks dat hebben we het
jaar toch financieel positief
kunnen sluiten. Verder
hebben wij van de relatieve
rust gebruik gemaakt om
onze ambitieuze toekomst-
plannen op het punt te
brengen! 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
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Wat doen we nog meer

We zijn 2 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/ L.I.D. bij
te staan bij een
meldingen van
ezelverwaarlozing.

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

Er kwamen 3 ezels 
logeren. Uiteindelijk 
werden de ezels afgestaan 
aan de Ezelshoeve.
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Er werden 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.



Onze vaste kudde:
In totaal bestond onze
vaste kudde uit 19 ezels.
Dat wil zeggen dat deze
ezels het gehele jaar bij ons
gewoond hebben.
31 december 2020 hadden
we in totaal 24 ezels.

Er werden 20 ezels
opgvangen.

Er zijn 6 ezels overleden.

Onze ezels

Er werden 2 veulens geboren.
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Bij ons gastgezin Groenendijk te Alphen
woonden 3 logeerezels. Te weten:
Danio, Julia en Sophia.

Gastgezinnen
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 ons gastgezin Hellegat te Rijsbergen
woonden 3 ezels. Te weten: Kiani,
Christoffel, Hanna.

Bij ons gastgezin A1 te Elsendorp
woonden 2 ezels. Te weten: Joep en
Pien.
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Doorplaatsing

Er zijn 26 ezels doorgeplaatst
naar een nieuw liefdevol thuis.

De kosten voor doorplaatsing
zijn €475 per ezel. De ezel
heeft een chip en paspoort
en is gezond bevonden door
de dierenarts, recentelijk
gevaccineerd, ontwormd,
bekapt en behandeld door de
tandarts.
De ezel(s) wordt door ons
naar het nieuwe adres
vervoerd en we begeleiden
de nieuwe ezeleigenaren met
vragen.
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Adoptie

Een aantal van onze ezels is
beschikbaar voor deel- en
geheeladoptie. Op deze
manier kan men een
specifiek ezeltje steunen
door een financiële
bijdrage.

De kosten voor deeladoptie
zijn €60, voor geheeladoptie
€475.

Er waren 15 ezels beschikbaar
voor adoptie.
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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 128 ezels bekapt. De
ezels worden 4 maal per
jaar bekapt, dit komt dus
neer op 2.048 hoefjes!

Dierenarts Jan Voet kwam
21 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.

JAARVERSLAG
2020

De mobiele röntgen-
wagen van eDigit hoefde
gelukkig dit jaar geen
ezelhoeven te röntgen.



Onze organisatie

Vrijwilligers:
Er waren 67 vrijwilligers actief
waarvan 28 op regelmatige
basis.

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

Reclassering:
Onze samenwerking met
Reclassering Nederland heeft
tot 14 kandidaat vrijwilligers
geleid.

2 Studenten Diergeneeskunde
Utrecht kwamen op locatie
voor onderzoek bij ezels.
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Bezoekers
Stichting de Ezelshoeve was op afspraak
te bezoeken. Dit kon voor een
rondleiding, een ezelwandeling, om een
dagje mee te helpen of voor informatie
over het houden/verzorgen van ezels.

Vanwege Corona
ontvingen we
weinig bezoekers,
in totaal 250.
Waarvan 107 voor
een rondleiding.

Openingstijden in 2020:
Maandag t/m zaterdag van 11 tot 16 uur.
Zondag gesloten.

Er werden 48
ezelwandelingen
geboekt voor in
totaal 143
personen.
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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-financierden
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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Media

We gaven tweemaal een
interview op de radio. Er
werden opnames gemaakt voor
internet, o.a. door Online
Dierenkrant, Afterscool Radio
en gemeente Baarle-Nassau.

SBS6 maakte een uitzending van
de Ezelshoeve voor het
programma Samen Voor Dieren
van Stichting DierenLot.

De Ezelshoeve is te volgen op;
https://www.ezelshoeve.nl
https://www.facebook.com/ezelshoeve
https://twitter.com/Ezelshoeve
https://www.instagram.com/ezelshoeve
https://www.linkedin.com/company/ezelshoeve
https://youtube.com/ezelshoeve
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Open Deur Dagen

Jacqueline van den Berg
kreeg op 20 juni de
onderscheiding Lid in de orde
van Oranje- Nassau uitgereikt
door Burgemeester Marjon
de Hoon-Veelenturf.

Er zijn geen open deur dagen
gehouden vanwege Corona.

De viering van het 15-jarig
bestaan is uitgesteld naar
volgend jaar.
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Nawoord

De stichting bestond 14 februari 15 jaar! Dit lustrum hadden we graag met jullie gevierd en we waren al volop
in gang om het evenement te organiseren. Helaas gooide Corona roet in het eten en moesten we het voorbij
laten gaan. Het werd een veelbewogen jaar met veel ups en downs vanwege alle aanpassingen en Lockdowns.
Het vernieuwen van de staldaken ging helaas (ook vanwege de Coronacrisis) niet door maar wat in het vat zit
verzuurt niet! Gelukkig kon ons werk met en voor ezels wel gewoon doorgaan! Het was een bijzonder jaar
maar laten we vol goede moed naar het nieuwe jaar uitkijken!

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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