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STICHTING DE EZELSOCIËTEIT 

Onze kernwerkzaamheden, – het bieden van (dagelijkse) zorg en opvang aan ezels, het 

zorgen voor voldoende en capabele vrijwilligers en stagiaires en het verwerven van 

voldoende geld –, hebben ons in 2013 weer volop beziggehouden. 

 

Ezels en ezelopvang 

Naast de verzorging van de vaste bewoners van de ezelopvang (20 ezels die te oud of 

onhandelbaar zijn om uit te plaatsen), hebben we de volgende activiteiten ondernomen: 

Alle 212 pleegezels, verspreid over heel Nederland, zijn door onze 

vier paardentandartsen bezocht en behandeld. Een goed onderhouden gebit voorkomt 

ziekte bij ezels en is belangrijk voor de kwaliteit van leven van een ezel. 

In 2013 heeft Stichting De Ezelsociëteit 14 ezels en 1 muildier opgevangen. 

In 2013 heeft Stichting De Ezelsociëteit 20 ezels herplaatst bij pleegadressen. 

In de dependance in Bunnik zijn 5 ezelhengsten opgevangen, opgeknapt en gecastreerd, 

waardoor ze weer een toekomst hebben. Op 1 ezel na zijn ze allemaal herplaatst. 

Aan 5 ezels, eigendom van particulieren, is logeergelegenheid geboden op de ezelopvang 

inclusief de (medische) verzorging. Deze ezels moesten dagelijks worden behandeld door de 

dierenarts van de Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht. 

Stichting De Ezelsociëteit geeft bijna wekelijks gratis advies op het gebied van gedrag, 

(medische) verzorging en (acute) aandoeningen van ezels aan particuliere ezeleigenaren, 

kinderboerderijen of zorgboerderijen. 

Tevens bieden we hulp en advies aan particulieren die bij ons melding maken 

over wantoestanden die zij signaleren in Nederland betreffende ezels. 

In 2013 is de functie ‘Veterinary Nurse‘ opnieuw ingevoerd in het werkrooster. Op elk 

dagdeel worden twee vrijwilligers belast met de taak om het (medische) welzijn van de ezels 

te controleren en indien nodig actie te ondernemen in samenwerking met de dagmanager. 

Zo wordt het (medische) welzijn nog beter gewaarborgd. 

 

  

  



Modernisering en onderhoud van de stichting 

Niet alleen de ezels hebben zorg nodig, ook de stichting zelf vraagt jaarlijks onderhoud: 

Het calamiteitenplan is herschreven voor de veiligheid 

van vrijwilligers, bezoekers én de ezels. 

In het verlengde van het herziene calamiteitenplan zijn 

overal de bordjes ‘wat te doen bij brand‘ vernieuwd. 

De Ezelsociëteit heeft een fonds gekregen 

waarmee centrale verwarming kon worden aangelegd 

in het kantoor en de winkel. De winkel is in de winter de 

opslag voor medicijnen en voor het speciale voer voor 

de bejaarde ezels. 

Het winkeltje is in 2013 geheel opgeknapt en het 

winkelpand is geïsoleerd, gefinancierd van hetzelfde 

fonds als waarmee de aanleg van de centrale 

verwarming is gerealiseerd. 

 Op onze website is een webwinkel opgezet en geopend. 

In 2013 is een Facebookaccount en een Twitteraccount geopend. 

De app ‘whydonate‘ is gestart. Via deze app kan eenvoudig elk bedrag worden gestort. 

Combinatie De Utrechtse Tulp (zie onze website) heeft een paar geweldige grote werken 

uitgevoerd op het terrein van de ezelopvang. Er is drainage van de ezelwei en bij de stallen 

gemaakt, er is een vaste vloer in de ezelkeuken gestort en er zijn een aantal grote 

wortelstronken uit de bodem gehaald en heerlijk vlak bestraat. Daar heeft ieder nog 

dagelijks plezier van. 

  

Activiteiten 

De Stichting De Ezelsociëteit heeft verscheidene activiteiten ontplooid in 2013. Voor een 

aantal activiteiten ontvangen wij een financiële bijdrage, andere activiteiten verzorgen wij 

gratis, waarbij dan meeweegt in hoeverre het deelnemen aan de activiteit ten goede komt 

aan de (naams)bekendheid van de Stichting en wellicht in de toekomst geld zal genereren.  

12 ezelwandelingen zijn in 2013 door ons georganiseerd, waarvoor wij een bijdrage vragen 

aan de deelnemers om zo geld te genereren. 

 5 kinderfeestjes zijn georganiseerd in de ezelopvang, hiervoor vragen wij een bijdrage. 

6 maal per jaar komt de buitenschoolse opvang uit Zeist een paar uurtjes op de Ezelsociëteit 

In 2013 zijn er 12 bezoeken gebracht aan verzorgings-/verpleeghuizen in de regio met 2 of 

meer ezels. Doel van een bezoek is de bewoners of cliënten te plezieren, gelukkig te maken 



en te ontspannen door persoonlijke contact met de ezels. Het meest bijzondere bezoek was 

het bezoek aan de wooninstelling voor dove – en/of blinde ouderen in Ede, waar ezels Kees 

en Elizabeth onder andere meededen aan een Kerstspel. Dit bezoek duurde veel langer dan 

gepland omdat de bewoners geen afscheid konden nemen van Kees en Elizabeth. De 

directeur van de instelling wilde Kees en Elizabeth graag snel terugzien. 

In 2013 is er 8 keer de gelegenheid geboden om bewoners/cliënten van 

bejaarden/verpleeghuizen een bezoek te laten brengen bij de ezelopvang zelf. De 

vrijwilligers zorgden voor persoonlijke begeleiding van de, voornamelijk oudere, bezoekers 

om hen met de ezels contact te laten maken en te genieten van het buiten zijn. 

Met Pasen is een kerkdienst in Doorn voor kinderen georganiseerd met de medewerking 

van 2 ezels. 

Er is een lezing georganiseerd over ezels op een basisschool in Bilthoven. 

Met ezels is het lentefeest van kinderdagverblijf De Kroost in Zeist opgeluisterd. 

Er is 3 keer deelgenomen aan een evenement van het Utrechts Landschap. De Ezelsociëteit 

is aanwezig met een stand en geeft voorlichting over ezels en werft donateurs. 

Er is, zoals elk jaar, deelgenomen aan de Tuindagen van Landgoed Vollenhove. 

Eveneens was Stichting De Ezelsociëteit aanwezig bij de Faculteit Diergeneeskunde Utrecht 

op de Dag van het Aangespannen Paard. 

Met 10 bejaarde ezels is deelgenomen aan een jaarlijkse ezelstamboekkeuring in Den 

Dolder. Vooral om de bezoekers en keurmeesters kennis te laten nemen van oudere ezels en 

ezels met chronische blessures. Dit was een succesvolle en ontroerende dag, zowel voor de 

ezels als voor de keurmeesters. 

Stichting De Ezelssociëteit is een erkend leerbedrijf en biedt jaarlijks aan gemiddeld 30 

beroepsstagiaires een stageplaats. Enkele stagiaires zijn op onderwerpen binnen De 

Ezelsociëteit afgestudeerd, waarvoor de bijbehorende extra begeleiding is gegeven. 

Naast beroepsstages biedt De Ezelsociëteit voor ongeveer 30 leerlingen per jaar, 

stageplaatsen voor de MaS. (Maatschappelijke Stages). 

  



In de ezelopvang is een lezing gegeven door De Ezelsociëteit aan de veterinaire 

studentenvereniging Archaeopteryx van de Universiteit van Utrecht. 

In augustus heeft de jaarlijkse donateursdag plaatsgevonden, het was een bijzondere 

donateursdag omdat ook het 12,5 jarig jubileum van de Stichting werd gevierd. Het was een 

mooie dag met een grote opkomst. 

De ezelopvang heeft leer- en werkplekken beschikbaar gesteld voor 3 lesdagen. De lesdagen 

werden georganiseerd door de Holistische Praktijk voor paarden Den Hoek uit De Bilt, voor 

35 dierenartsen die zich bekwamen in acupunctuur voor paarden, muildieren en ezels. Het 

eindexamen zal op De Ezelsociëteit worden afgenomen in januari 2014. 

Stichting De Ezelsociëteit is sinds 1998, betrokken bij wetenschappelijk onderzoek naar 

ziekte en gezondheid van muildieren en ezels in samenwerking met de Faculteit 

Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht. Alle ezels van De Ezelsociëteit worden 

behandeld door de Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht. De afdeling 

Ambulante Kliniek behandelt de ezels in de ezelopvang in Zeist, op de Universiteit zelf 

worden op de afdelingen Heelkunde en Interne Ziekten ezels van ons behandeld. Ezels die 

overlijden gaan naar de afdeling Pathologie om precies te onderzoeken waaraan zij zijn 

overleden, om zo de kennis over ziekten te vergroten. 

In november is een vrijwilligersuitje georganiseerd als dank voor de grote inzet van de 

vrijwilligers. Met allen, inclusief een tiental ezels is een wandeling gemaakt naar een 

theatercafé in de buurt. 

Op de beide Kerstdagen heeft Stichting De Ezelsociëteit met 2 ezels deelgenomen aan 

de levende Kerststal van het Utrechts Landschap. 

 

Tot slot:  

De Stichting De Ezelsociëteit prijst zich gelukkig met 800 donateurs. Zij worden tweemaal 

per jaar geïnformeerd, middels een nieuwsbrief, over alle activiteiten, bijzondere 

gebeurtenissen binnen de opvang en wetenswaardigheden van – en over onze ezels. 

 

 


