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Nieuwbouw
In 2016 is de nieuwbouw van de stallen gerealiseerd met dank aan de Gemeente Zeist en
fondsen die ons gesponsord hebben. Er staan nu twee prachtige nieuwe stallen, waarvan 1 stal
verwarmd kan worden speciaal voor onze bejaarde ezels. Een geweldige vooruitgang omdat we
niet meer met allerlei hulpmiddelen, zoals warmtelampen, onze bejaarde ezels warm hoeven te
houden. Naast de nieuwe stallen hebben we nu een mooie bezoekersruimte- annex kantine met
uitzicht op de ezelwei.
Fiona voor de nieuwe bejaardenstal

Ezels en ezelopvang
In 2016 heeft Stichting De Ezelsociëteit, naast de vaste bewoners, nog 21 ezels en 1 muildier
opgevangen. In dit jaar zijn 30 (anonieme) meldingen van buitenaf succesvol binnen 24 uur
behandeld, daar kunnen we verder niets over publiceren in verband met geheimhouding. Deze
dieren worden behandeld in samenwerking met de LID en de Dierenpolitie.
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.

Herplaatsing ezels en muildieren
Ook in 2016 zijn er pleegadressen bijgekomen en helaas ook afgevallen. Pleegadressen vallen
af door persoonlijke omstandigheden: ziekte en/of verlies van land. De Ezelsociëteit heeft de
overkoepelende zorg over 90 pleegadressen waar 260 ezels wonen en enkele muildieren.

Ezelwandelingen
De maandelijkse ezelwandelingen, in combinatie met een lunch na afloop, zijn ook in 2016 een
groot succes geweest. De mededeling 'volgeboekt' was elke maand van toepassing. De
deelnemers aan de diverse wandelingen kwamen niet alleen uit de regio, maar ook van
daarbuiten. De deelnemers aan de ezelwandelingen vinden het een fijn idee dat de opbrengst
van de wandelingen geheel ten goede komt aan het ezelwerk.

Maatschappelijk werk
Een regelmatig terugkerend onderdeel van ons werk is het bezoeken van verpleeg-en
verzorgingshuizen met een van onze ezels. Zoals altijd blijft het mooi om te zien dat ezels op
ouderen een ontspannende en helende werking hebben.
Stichting De Ezelsocieteit biedt regelmatig een stage-of vrijwilligersplek aan mensen 'met
andere mogelijkheden”.

Afscheid
Ook dit jaar hebben wij afscheid moeten nemen van ezels in de opvang in Zeist en op
pleegadressen in het land. In de opvang zijn overleden muildier Festus (34 jaar) en de ezels
Dinky (28), Chico (24), Greetje (35), Petunia (19), Cesta (15), Elizabeth (32 jaar). Op de
pleegadressen zijn overleden muildier Hans (40), en de ezels Corien (24), Zaza (26), Ivar (21).
Zij grazen nu op de Eeuwige Grazige Weiden.

Halen en brengen
Ezels die werden opgenomen in de opvang in Zeist of herplaatst naar een van onze
pleegadressen worden door ons vervoerd. Eveneens zijn ezels opgehaald bij pleegadressen als
gevolg van persoonlijke omstandigheden op de pleegadressen.
Onze bestelbus met trailer is in 2016 niet alleen ingezet voor het ophalen en wegbrengen naar
pleegadressen van onze ezels. Vanwege de contacten met de Dierenbescherming en vooral de
Dierenpolitie hebben we ook op verzoek allerlei dieren opgehaald en weggebracht naar
opvangadressen: zoals varkens, bokken en pony's.
Er is ook veelvuldig op en neer gereden naar de Universiteit Utrecht, Faculteit
Diergeneeskunde. Daar worden niet alleen onze ezels uit de opvang behandeld. Het gebeurt

ook dat we ezels ophalen die er slecht aan toe zijn en die rechtstreeks door ons naar de kliniek
worden gebracht.

Halt
Het aantal jongeren die een werkstraf bij ons komen uitvoeren is gestegen in 2016.
Ruim 50 jongeren hebben op De Ezelsocieteit de hen opgelegde taakstraf uitgevoerd.
Nona en Nikita: 2 oudere vaste bewoners van ons bejaardenhuis

Vele handen maken licht werk
Naast de reguliere dagelijkse werkzaamheden uitgevoerd door vrijwilligers en stagiaires blijven
er altijd flinke klussen liggen waar onze vrijwilligers niet aan toekomen. PGGM Zeist, Monuta
Zeist, Triodosbank Zeist, Hotelschool Den Haag en UBM Amsterdam hebben ieder voor zich
met een aantal werknemers een dag de handen uit de mouwen gestoken om deze klussen te
klaren. Deze helpende handen waren zeer welkom.

Erkend leerbedrijf en maatschappelijke stages.
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 middelbare schoolleerlingen per jaar, stageplaatsen voor de
MaS. (Maatschappelijke Stages).

Evenementen en activiteiten
Op verzoek van diverse organisaties hebben wij, met een of meer ezels, diverse evenementen
in Zeist, maar ook in de regio bezocht. Het Schaapscheerdersfeest op Landgoed Heidestein, De
Tuindagen op Landgoed Vollenhove, De Dag van Oostbroek op Landgoed Oostbroek, de
levende Kerststal in de Dieptetuin in Zeist, de Appelplukdagen in Bunnik en de levende Kerststal
op Landgoed Heidestein, zijn de meest in het oog springend. Voorts zijn wij aanwezig geweest
op tal van kleinschalige evenementen. Bij elkaar hebben we 52 evenementen bezocht/verzorgd.

Trijntje met bezoekers

Ook in 2016 is een wekelijkse column geschreven voor de Nieuwsbode, editie Zeist.
In augustus heeft de jaarlijkse donateursdag plaatsgevonden, deze was bijzonder succesvol met
enthousiaste bezoekers.
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.
Ook wordt er nauw samengewerkt met de Holistische Praktijk voor Paarden – Den Hoek in De
Bilt.

Meldingen Landelijke Inspectie Dienst Dierenbescherming en
Dierenpolitie
Gedurende het jaar zijn 33 meldingen, via mail, telefoon of e-mail, inzake verwaarloosde of
anderszins hulpbehoevende ezels binnengekomen. Op alle meldingen is, in samenwerking met
LID en Dierenpolitie, actie ondernomen, waarvan de meeste succesvol afliepen. De meldingen
gingen niet alleen over ezels maar ook over pony's en paarden en andere dieren, die
behandelden we meteen mee.
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Op de foto: Festus en Dieske

