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Inleiding
Dit is het jaarverslag (activiteitenver-
slag) van Stichting De Ezelsociëteit 
over het jaar 2018. 

Hierin leest u over de ezels die 
binnen kwamen, over vrijwilligers en 
stagiaires, de activiteiten die werden 
georganiseerd, de communicatie met 
donateurs en belangstellenden, de 
praktijklessen voor studenten 
diergeneeskunde en nog veel meer. 

Voor informatie over het financiële 
reilen en zeilen van Stichting De 
Ezelsociëteit verwijzen wij naar onze 
jaarrekening 2018.

Ezels 
Elke ezel die nieuw in de opvang van Stichting 
De Ezelsociëteit komt, heeft zijn eigen verhaal. 
Zo kwam Anna van een kinderboerderij samen 
met haar vriendin Sally. Sally was helaas 
ernstig hoefbevangen en moest inslapen, maar 
Anna heeft haar plek in de groep gevonden. En 
Bruce, Daphne en Elza kwamen van een vrouw 
van 81 die helaas niet meer voor ze kon zorgen. 
En dit zijn maar twee verhalen van ezels.
 
 
Er overlijden ook ezels in de opvang. Dit is altijd 
moeilijk voor de vrijwilligers vooral als het hun 
favoriete ezel is. In 2018 overleden: Dieske, 
Flicka, Jelle (op de foto), Sally, Nikita, Kleo, Tula 
en Jessie in de opvang. 
 
 
In het jaar 2018 werden bij Stichting 
De Ezelsociëteit 

• 22 nieuwe ezels opgenomen en

• zeven ezels ingeslapen.

Vrijwilligers en 
medewerkers
 
In een jaarverslag staan vaak veel cijfers. Bij 
Stichting De Ezelsociëteit gaan die cijfers 
natuurlijk over het aantal ezels dat binnenkwam 
of  over hoeveel stagiaires we hadden of  al die 
dingen die u hieronder zult lezen. 

Wat je niet kunt uitdrukken in een cijfer is 
natuurlijk het belangrijkste: met hoeveel 
plezier, zorgvuldigheid en aandacht de 
vrijwilligers de ezels verzorgden, de stallen 
uitmestten en opstrooiden, een scheefzittend 
dekje van een oude ezel rechttrokken, thee of  
koffie inschonken voor bezoekers en hen 
rondleidden en alle andere klussen deden die 
er in een opvang zijn.
 
In het jaar 2018 had Stichting De Ezelsociëteit 
 

• 1 fte aan betaalde medewerkers en

• ongeveer 50 vrijwilligers.

Heel veel dank aan alle vrijwilligers voor 
al het werk het afgelopen jaar

Donateurs
Zonder geld om hooi, stro en medicijnen te 
kunnen kopen en de dierenarts te betalen is 
het niet mogelijk om de ezels die elk jaar 
binnen komen en de vaste club ezels een goed 
leven te geven. Zonder onze trouwe donateurs 
zou Stichting De Ezelsociëteit niet kunnen 
bestaan. 

Heel veel donateurs kiezen er voor een van 
onze ezels financieel te adopteren. Zij krijgen 
een foto van de ezel en natuurlijk de Nieuws-
brieven, maar daarnaast ook regelmatig 
nieuws over de ezel van hun keus. Dit zorgt 
voor een grote betrokkenheid en mensen 
komen langs om naar ‘hun” ezel te kijken. 
Daarom ook heel veel dank aan alle donateurs 
en schenkers voor alle gulle bijdragen in 2018.

Pleegadressen
Elk jaar komen er gemiddeld 20-25 nieuwe 
ezels in de opvang in Zeist binnen. Deze ezels 
kunnen niet allemaal blijven anders zou het al 
snel vol zijn. Alleen de oudere, zieke of  
gehandicapte ezels blijven in Zeist. Voor de 
andere ezels zoeken we een pleegadres. De 
ezels blijven eigendom van Stichting De 
Ezelsociëteit, maar wonen bij mensen thuis. 
Omdat ezels in de natuur altijd in een kudde 
leven, worden de ezels met z’n tweeën op een 
adres geplaatst. Soms hebben mensen al een 
ezel en dan plaatsen we er eentje 

bij. Zo belangrijk als de vrijwilligers en de 
donateurs zijn, zijn ook de pleegadressen. 
Zonder mensen die bereid zijn ezels te gaan 
houden en te verzorgen, kunnen we ons werk 
niet doen. 

In het jaar 2018 had Stichting De Ezelsociëteit
 
• 90 pleegadressen waar in totaal ca. 180  
 ezels, muildieren en pony’s wonen.



Nieuwe trailer
 
In het najaar van 2018 kregen we een nieuwe 
trailer - Ezelambulance - van Stichting 
Dierenlot. Dit is een stichting die lokale en 
regionale dierenorganisaties in Nederland 
steunt. Een goede trailer is van onschatbare 
waarde aangezien Stichting De Ezelsociëteit 
zo vaak met ezels de weg op moet. We zijn dan 
ook heel erg blij met deze trailer. 

Ook ezel Joep is er weg van zoals te zien op de 
foto.
 
 
In het jaar 2018 maakte Stichting De 
Ezelsociëteit

• 54 ritten heen en terug naar de kliniek  
 van de Faculteit Diergeneeskunde en de  

 Holistische praktijk

• 43 ritten naar bejaardenhuizen, scholen,  
 pleegadressen en evenementen.

Stagiaires
Stichting De Ezelsociëteit is een erkend 
leerbedrijf  voor studenten die een opleiding 
dierverzorging volgen. Studenten van zowel 
MBO als HBO opleidingen komen bij ons stage 
lopen. Voor Stichting De Ezelsociëteit zijn sta- 
giaires  belangrijk. Enerzijds omdat zij mee- 
helpen bij de dagelijkse verzorging van de 
dieren in de opvang. Anderzijds omdat zij later 
vaak ‘in het veld’ aan het werk gaan en dan 
Stichting De Ezelsociëteit weten te vinden als 
ze vragen hebben of  zien dat er iets mis is. 

Stichting De Ezelsociëteit biedt verder aan 
scholieren de mogelijkheid om een maatschap-
pelijke stage te lopen in de opvang (MAS).

In het jaar 2018 had Stichting De Ezelsociëteit 

• 30 stagiaires van een opleiding dierver 
 zorging en

• 40 scholieren van scholen in Zeist en om 
 geving die een maatschappelijke stage  
 liepen.

Vernieuwde 
website
In 2018 werd onze website up-to-date 
gemaakt. Nu is de website toegankelijker voor 
smartphones. De website is opnieuw ingericht 
om het werk van Stichting De Ezelsociëteit 
beter in beeld te brengen. Nieuwe applicaties 
maken het mogelijk om online te doneren.

Halt 

Jongeren die een klein vergrijp – denk aan 
vernieling van een prullenbak of  openbare 
dronkenschap - hebben begaan, komen 
terecht bij Bureau Halt. Zij krijgen een taak-
straf  (dus geen gevangenisstraf) en moeten 
een dag of  meerdere dagen ergens werken. 
Dit in de hoop dat ze niet nogmaals de fout 
ingaan en dat ze ervan leren. Stichting De 
Ezelsociëteit werkt samen met Bureau Halt. 

In het jaar 2018 had Stichting De Ezelsociëteit
 
• 32 Halt jongeren die een dag 
 meehielpen in de ezelopvang.

Communicatie
Om onze donateurs te laten weten hoe het 
met de ezels gaat en wat we nog meer hebben 
gedaan is communicatie essentieel. In 2018 is 
het gelukt onze bekendheid te vergroten.

Stichting De Ezelsociëteit heeft tweemaal een 
Nieuwsbrief  uitgegeven.

Hierin staan welke ezels zijn binnen gekomen 
en welke ezels overleden - vertelt vanuit het 
gezichtspunt van ezel Goofert- verhalen over de 
achtergrond van de nieuwe ezels en informatie 
over het werk dat we doen. Hier komen altijd 
veel reacties op, zowel in de vorm van donaties 
als in de vorm van  brieven waarin mensen 
vertellen over hun eigen ervaringen met ezels.
Ook in 2018 volgden veel mensen ons op 
Facebook. Waar elke week meerdere keren 
berichten verschijnen over de ezels waar velen 
van genieten. Zo kunnen mensen die niet in de 
buurt wonen toch op de hoogte blijven. 
In het voorjaar kwam De Ezelsociëteit in het 
programma Binnenstebuiten op Nederland 2. 
Dit gaf  veel reacties en leidde tot extra 
bezoekers. 
 
De lokale Zeister krant, De Nieuwsbode, 
plaatste ook dit jaar elke twee weken een door 
ons geschreven stukje over de ezels in de 
opvang. Deze verhalen worden intensief  
gelezen blijkt uit de reacties die wij ontvangen. 
Veel van onze donateurs wonen in Zeist of  
omgeving en blijven op deze wijze betrokken bij 
ons werk. Onderstaande foto verscheen bij een 
van de stukjes in de Nieuwsbode. 
 
In het jaar 2018 publiceerde Stichting De Ezel-
sociëteit

• 26 korte ezelverhalen in de Nieuwsbode



Open dag
Elk jaar in augustus vindt de Open dag plaats. 
In 2018 op 19 augustus. (Potentiele) donateurs 
kunnen langskomen en de ezels ontmoeten. 
Er is live muziek, lekkere hapjes, dierenartsen 
geven informatie over de verzorging van ezels 
en er zijn nog meer activiteiten. 

In het jaar 2018 ontving Stichting De 
Ezelsociëteit

• ruim 500 mensen tijdens de open dag.

Evenementen 

Ezels op bezoek in 

verpleeghuizen
Als mensen contact maken met een ezel is dat 
altijd mooi om te zien, maar met een ezel naar 
een verpleeghuis gaan en zien hoe zij daar 
contact maken met ouderen en hoe goed dat 
hen doet is ontroerend. Ezels Goofert, Felix, 
Menno en Cornelis maken door hun 
ongedwongenheid -gewoon naar iemand 
toegaan en je neus in een hand steken- vaak 
veel los.

Evementen elders
Elk jaar woont De Ezelsocieteit verschillende 
evenementen bij om ons werk en de verzorg- 
ing van ezels onder de aandacht te brengen. 

Zo was er in 2018 een fair in de Dieptetuin in 
Zeist, stonden we op een Appelplukdag, staan 
er ezels in de kerststal en is er een keuring van 
ezels georganiseerd door de Vereniging 
Nederlands Ezelstamboek (VNE). Hier gaan 
altijd verschillende ezels van De Ezelsociëteit 
naar toe om te laten zien dat ook ezels waar 
niet mee gefokt wordt en ezels die wat ouder 
zijn goed verzorgd kunnen zijn. Kennis-

verspreiding 

Keuzevak ezels
 
Sinds 2017 wordt bij de faculteit Diergenees-
kunde in Utrecht een keuzevak over ezels 
gegeven voor studenten diergeneeskunde (af-
studeerrichting  paard). Heel belangrijk, want 
ezels verschillen op veel punten van paarden en 
zonder deze kennis kan een verkeerde 
diagnose gesteld worden. Ook in 2018 werd dit 
keuzevak weer gehouden. Onderdeel van dit 
keuzevak is de praktijkles tussen de ezels bij 
Stichting De Ezelsociëteit. De studenten kregen 
les in gedrag, gebitsbehandelingen en 
hoefverzorging en natuurlijk ook in klinische 
diagnostiek waarbij de studenten in kleine 
groepjes verschillende ezels onderzochten. 
 
 
In het jaar 2018 volgden

• 20 studenten diergeneeskunde het   
 keuevak over ezels bij de faculteit 
 Diergeneeskunde in Utrecht (het maxima 
 le aantal voor dit keuzevak). 
 Zij volgenden een praktijkles in de   
 ezelsopvang van Stichting De 
 Ezelsociëteit.

Ezelwandelingen
 
 
De wandelingen leveren geld op en publiciteit. 
Deelnemers aan een wandeling krijgen een 
rondleiding over het terrein en koffie en thee. 
Daarna gaan ze met ezels wandelen in het bos 
achter de ezelopvang. De wandeling duurt 
ongeveer 1,5 uur waarna er een lekkere ve-
getarische lunch op hen wacht. Deze wande-
lingen zijn enorm populair en zitten altijd vol. 
Daarnaast is het ook mogelijk om een besloten 
wandeling te boeken. 
 
In het jaar 2018 organiseerde Stichting De 
Ezelsociëteit 

• 10 ‘open’ wandelingen (op inschrijving)  
 
• 8 besloten wandelingen.



Acupunctuur-
opleiding 
Een groep dierenartsen uit Nederland en 
verschillende andere Europese landen kreeg 
les bij Stichting De Ezelsociëteit van hun 
docenten acupunctuur. Deze dierenartsen 
volgen een acupunctuuropleiding voor 
dierenartsen aan de Healthcare-Academy Den 
Hoek. Natuurlijk kwamen ook de verschillen 
tussen ezels en paarden aan de orde.

In het jaar 2018 volgde

• een groep dierenartsen in het kader van  
 de opleiding acupunctuur een 
 praktijkles bij de ezels in de opvang.

Uitwisseling 
studenten 
diergeneeskunde
In het kader van een uitwisselingsprogramma 
van de International Veterinary Students’ 
Association (IVSA) kwamen twee groepen 
buitenlandse studenten diergeneeskunde op 
bezoek bij Stichting De Ezelsociëteit om te 
leren over de verschillen tussen paarden en 
ezels. In februari kwam een groep studenten uit 
Griekenland en in oktober een groep uit 
Zwitserland. 
 
In het jaar 2018 bezochten

• twee groepen buitenlandse studenten  
 diergeneeskunde de ezelopvang van   
 Stichting De Ezelsociëteit.


