
JAARVERSLAG ACTIVITEITEN 2014 STICHTING DE EZELSOCIËTEIT 
 

Onze kernwerkzaamheden, – het bieden van (dagelijkse) zorg en opvang van ezels, het zorgen 
voor voldoende en capabele vrijwilligers en stagiaires, ons maatschappelijke werk en het 
verwerven van voldoende geld-, hebben ons ook in 2014 weer volop beziggehouden. 

  
Ezels en ezelopvang: 
Naast de verzorging van de ongeveer 35 vaste bewoners van de ezelopvang, (ezels die te oud of 
te gehandicapt zijn om uit te plaatsen), hebben we de volgende activiteiten ondernomen:  

 In 2014 heeft Stichting De Ezelsociëteit, naast de vaste bewoners, nog  26 ezels en/of 
muildieren opgevangen. Op de pleegadressen zijn 7 ezels overleden en in de opvang zijn 4 
ezels overleden. 

 De Ezelsociëteit heeft in dit jaar 36 meldingen gehad over ezels waar wat mee was, zoals 
ziekte, verwaarlozing, eenzaamheid of onkunde van de eigenaar. Op alle meldingen wordt 
een actie ondernomen, helaas niet allemaal succesvol. 

 Een succes is geweest de opvang van ezelmerrie Lisa. Met veel moeite hebben we de ei-
genaar kunnen bewegen de drachtige en zwaar verwaarloosde merrie in handen te krijgen.   
Na 4 maanden kreeg Lisa een gezond veulen. Op dit moment woont Lisa met veulen 
Christa en veulen Joep die toevalligerwijs net binnenkwam, op een pleegadres. 

 In 2014 heeft Stichting De Ezelsociëteit 22 ezels herplaatst bij pleegadressen. 

 In de dependance in Bunnik zijn 5 ezelhengsten opgevangen, waaronder 1 klophengst. Al-
le ezelhengsten zijn opgeknapt en gecastreerd, waardoor ze weer een toekomst hebben 
op een pleegadres. 

 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 wan-
toestanden die zij signaleren in Nederland betreffende ezels. 

  

 
  

 

 

 

 

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

 



 Het technisch onderhoud van de stallen en het terrein is een dagelijkse zorg. Dankzij spon-
soren hebben we veel hekwerk kunnen vernieuwen en boombescherming kunnen aan-
brengen. 

 4 bedrijven hebben extra werk verricht aan onderhoud van de stallen en het terrein. 

 In 2014 hebben wij een iemand bereid gevonden om ons op vrijwillige basis te ondersteu-
nen in systeembeheer en randapparatuur. Daarmee is de voortgang van een goede digita-
le administratieve organisatie beter gewaarborgd. 

 Met de gemeente zijn gesprekken gevoerd over het verkrijgen van een vergunning voor 
nieuwbouw. Vooral de stallen waar de bejaarde ezels wonen is dringend aan vervanging 
toe. 

  
Ezels en maatschappelijk werk 
 
Het maatschappelijke werk is sinds de officieuze oprichting in 1988 op kousenvoeten begonnen. In 
de loop van de jaren is het maatschappelijke werk uitgegroeid tot wel de helft van de dagelijkse 
werkzaamheden. De Ezelsociëteit is alle dagen van de week geopend van 10.00 tot 16.00 uur. 
Gemiddeld komen er 30 bezoekers per dag. Daarbij bieden wij zeker de gelegenheid aan 
instellingen om met hun bewoners/cliënten op bezoek te komen. We verzorgen dan een 
rondleiding met versnapering. De bewoners/cliënten kunnen genieten van de ezels en de 
omgeving. 
Daarnaast bezoeken wij ook met daarvoor geschikte ezels verpleeghuizen en verzorgingstehuizen 
en instellingen voor gehandicapte ouderen en/of kinderen. 
Wij bieden aan stagiaires die elders niet terecht kunnen door een beperking, toch een 
stagemogelijkheid. Er wordt gezorgd voor extra begeleiding zodat de stagiaire toch een diploma 
kan behalen. Examens worden in de ezelopvang afgenomen. 
Onze vaste vrijwilligersgroep komen uit alle lagen van de bevolking. 
In 2014, maar ook in voorgaande jaren, maakt Bureau HALT dankbaar en veelvuldig gebruik van 
de mogelijkheden om jongeren te plaatsen voor een korte taakstraf. 
  

 
 Activiteiten 
De Stichting De Ezelsociëteit heeft  verscheidene activiteiten ontplooid in 2014. 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.   

 14 ezelwandelingen zijn in 2014 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. 

 Maandelijks komt de buitenschoolse opvang uit Zeist een paar uurtjes op de Ezelsociëteit. 

 In 2014 zijn er 6 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 ma-
ken en te ontspannen door persoonlijke contact met de ezels. 

 In 2014 is het Tv-programma Man bijt Hond bij ons op bezoek geweest en heeft opnames 
gemaakt welke zijn uitgezonden. 

 Het TVprogramma Wie Goed Doet heeft bij ons een reportage gemaakt, welke is uitgezon-
den. 

 In 2014 is gestart met het schrijven en publiceren van een wekelijkse column in de 
Nieuwsbode, editie Zeist. 

  In 2014 is er 10 keer de gelegenheid geboden om bewoners/cliënten van bejaar-
den/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. 

 30 veterinaire studenten uit Duitsland en Nederland hebben een werkbezoek gebracht aan 
De Ezelsociëteit, waarbij wij hebben gezorgd. 

 De Ezelsociëteit heeft in mei 2014 meegewerkt aan een werkdag bij het Mileu-en Educatief 
centrum en kinderboerderij in Oosterhout. 

 Er is 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. 

 Stichting De Ezelssociëteit is een erkend leerbedrijf en biedt jaarlijks aan gemiddeld 30 be-
roepsstagiaires een stageplaats. Enkele stagiaires zijn op onderwerpen binnen De Ezelso-
ciëteit afgestudeerd, waarvoor de bijbehorende extra begeleiding is gegeven. 

 Naast beroepsstages biedt De Ezelsociëteit voor ongeveer 35 middelbare school- leerlin-
gen per jaar, stageplaatsen voor de MaS. (Maatschappelijke Stages). 

 
  

 In augustus heeft de jaarlijkse donateursdag plaatsgevonden. 

 De ezelopvang heeft leer-en werkplekken beschikbaar gesteld voor 3 lesdagen. De lesda-
gen 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 Dierge-
neeskunde van de Universiteit Utrecht. Alle ezels van De Ezelsociëteit worden behandeld 
door de Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht. De afdeling Ambulante Kli-
niek behandelt de ezels in de ezelopvang in Zeist, op de Universiteit zelf worden op de af-
delingen 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. 



 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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


