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Hallo onze beste, lieve,
oude en jonge ezelvrienden, 

NOVEMBER 2020

Al heel veel jaren maken wij 2 keer per jaar onze nieuwsbrief en 
dan is het fijn dat ik, Marina, nog steeds het eerste mag zijn om 
iedereen maar dan ook iedereen te bedanken die ons zo trouw 
steunen in voor iedereen moeilijke tijden. Er is altijd wel iets 
waar jullie of wij tegenaan lopen wat erg moeilijk is, maar wij 
hopen gewoon dat er sneller dan snel eens een eind gaat komen 
aan de ellendige tijd en dat er weer een vrolijke tijd aankomt 
voor ons allemaal. Ik, Marina wil jullie dan ook vanuit mijn hart 
gewoon een dikke kus geven want dat verdient iedereen! Dus 
bij deze een dikke kus van mij en van onze ezels voor alles wat 
jullie voor ons doen en gedaan hebben want zonder deze hulp 
hadden onze ezels het niet gered, geloof me.

De Overheid, het OLB van Bonaire, laat ons helemaal in de kou 
staan en ook de Nederlandse Overheid kan ons niet helpen 
en verwijst altijd naar Bonaire met de zin…Dit is een Eiland 
aangelegenheid, nou zeg ik dan maar dan kom je er altijd 
onderuit en ondanks de miljoenen Euro’s steun vanuit NL is er 
nooit een Euro over voor onze ezels wat wij ENORM betreuren 
en niet eerlijk vinden.

Voor ons is er geen excuus maar wij hebben gelukkig ons 
gezonde verstand en bedenken dan ideetjes waardoor wij jullie 
weer durven vragen om ons te steunen.

Dank allemaal en blijf safe zodat wij elkaar weer eens kunnen 
ontmoeten.

Ik wens jullie allemaal toch een goede jaarwisseling en een 
beter 2021 toe!

Voor het melden van ezels in nood op Bonaire zijn wij uiteraard 24 uur per dag telefonisch bereikbaar! 
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Liefs,    Marina

We vragen jullie graag voor 
extra f inanciële steun om 
verder te kunnen werken in 
deze moeilijke tijden

GOFUNDME

GEEF GRATIS

ADOPTEER EEN EZEL

http://www.donkeysanctuary.com
mailto:info%40donkeysanctuary.com?subject=
https://www.gofundme.com/f/ezelsezels-en-nog-eens-ezels?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=p_cp%20share-sheet&fbclid=IwAR3wiNZ1tpbXWBNWayPziuWR6kTZzpkRgiL8y926n_4lBnsO5X4oSi_d1BA
https://www.geef.nl/nl/doel/donkeyshelp-stichting-donkey-sanctuary-bonaire/anbi
https://donkeysanctuary.org/nl/hoe-helpt-u-ons/adoptant
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Een paar succes story’s van de door ons opgevangen ezels dit jaar!

Allereerst het verhaal van Teddy.

April 2020 kwam dit zieke ezeltje bij ons binnen. Een 
mevrouw uit Rincon  belde ons dat er bij de vieze 
waterbak van Dos Pos een kwijlende zieke ezel stond. 
Wij gingen er meteen opaf maar toen we bij Dos Pos 
aankwamen was het ezeltje al weggelopen.

We zijn verder gaan zoeken en 1 km verder zagen we 
haar apathisch staan met een verdrietig ziek hoofd 
naar beneden.We hebben haar mee genomen en 
zijn meteen naar onze Dierenarts Jan gereden, die 
een foto maakte  van haar slokdarm. Deze was flink 
ontstoken waardoor deze lieverd geen gras kon eten, 
en dit al een tijdje want ze was broodmager en kwijlde 
verschrikkelijk! 

Het heeft even geduurd, we konden haar geen hooi, 
luzerne geven want daar reageerde ze erg allergisch 
op. Ook onderhoudsbrok kreeg ze niet heel naar 
binnen maar als deze in het water slobberde, dan 
ging het goed. Met veel geduld van Teddy, zo hebben 
we haar genoemd, en ons kan ze nu al zacht fruit 
en brood eten, zetten we haar brokjes in water en 
hoeven niet te wachten tot het pap is geworden, pas 
nu is Teddy gezond. Ze komt steeds beter in haar 
vacht en in haar vel te zitten. 

Teddy is een erg lieve, blije, dankbare ezel. Wij 
worden allemaal erg vrolijk als ze ons s’morgens komt 
begroeten na 6 maanden van intensieve verzorging 
ziet Teddy er nu zo uit (zie foto)!

A P R I L  2 0 2 0 N O V E M B E R  2 0 2 0

VOOR NA!
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Op 18 mei hebben wij deze lieve ezel bij Lac 
opgehaald. We hadden een melding gekregen en 
zijn zelf ook gaan kijken, hebben foto’s gemaakt en 
omdat het bij Lac moeilijk vangen is een hele ploeg 
opgetrommeld want deze ezelin was niet alleen heel 
erg mager maar ook zwaar gewond aan haar been.

We hebben haar Jade genoemd. Deze merrie had een 
veulen (zie eerdere foto’s) welke we die dag niet te 
pakken hebben kunnen krijgen omdat hij met andere 
ezels wegliep. Maar geduld is een schone zaak, we 
zijn elke dag daarna naar de plek gereden waar we 
de moeder weg hebben gehaald en hebben we dit 
kleintje te pakken gekregen en bij zijn moeder in de 
stal gezet. 

Ze bewoog haar neusje toen we met het kleintje 
aankwamen en daarna was ze helemaal beduusd.
Eerst mocht het kleintje niet drinken, de moeder heeft 
veel wonden en erge pijn maar na 5 minuutjes liet ze 
hem toe. 2 blijde ezeltjes en nog blijere verzorgers.

Na maanden van intensieve wond verzorging door 
ons hele team, er is heel dus hard aan haar gewerkt 
en onze dierenarts Jan kwam diverse keren naar 
haar kijken, gaat het nu heel erg goed met haar. Het 
is nu 14 augustus en zie de foto’s van de dag dat ze 
in de trailer staat tot de foto zoals ze er nu uitziet! 
Geweldig dankbaar werk en drie maanden lang heeft 
zij een super verzorging gehad en ze zal altijd bij ons 
blijven, samen met haar zoontje Rayo!
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Op 15 Oktober 2020 kregen we een melding van een 
erg ziek veulentje die al twee dagen op de grond lag.
De moeder stond er heel treurig bij te kijken. Gelukkig 
zijn er alerte mensen die dit gezien en gemeld hebben.
Dit was midden in een woonwijk in Nikiboko. Dus 
zijn we  uitgerukt met ons hele donkeyteam. Voor 
een moeder en veulen moet je altijd met meerder 
personen zijn want je weet nooit wat je aantreft .

Het veulen konden we zo oppakken maar voordat 
we dat deden moesten we eerst de moeder zien 
te vangen, we nemen nooit het veulen alleen mee, 
tenzij de mama niet meer leeft. In dit geval was het 
veulen erg klein, wij schatten tussen de 1 of 2 weekjes 
ongeveer want 8 dagen na de geboorte komen de 
tandjes door en deze lieve kleine had 2 ondertandjes 
en nog geen boventandjes. 

Nadat we de moeder hadden gevangen hebben we 
het veulen snel opgetild, gauw in de trailer gezet en 
ondertussen de dierenarts gebeld. Die is snel naar 
de Sanctuary gekomen en heeft de temperatuur 

gemeten, 40,5  graden koorts, dat is veel te hoog voor 
een veulentje! Uit voorzorg mama en veulen in de stal 
gezet ivm de hitte buiten want zo’n kleintje moet je 
goed qua vocht in de gaten houden want het kan heel 
snel uit drogen. Als het niet genoeg van de moeder 
krijgt moeten wij bijspringen dmv een sondevoeding 
of flessenmelk. 

Marina heeft meerder keren per dag de kleine 
sondevoeding gegeven omdat het te zwak was om zelf 
te drinken, eindelijk kregen we de kleine koortsvrij 
en begon het bij mama te drinken, hoera we deden 
allemaal een ronde dansje. 

Jan is verschillende keren voor haar geweest en 
eind Oktober ging het zo goed met haar, dat we 
haar, samen met Mams, lekker in de moeder en 
veulenwei hebben gezet. June en Dre, Esther en 
Elisabeth en Jade en Rayo waren genoeg aangesterkt 
om te verplaatsen naar het grotere gedeelte van de 
zorgweide.
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Op zaterdag 8 Augustus is dit jonge ezeltje  
aangereden door een auto. Helaas bleek dat haar 
been op twee plaatsen gebroken was en ook nog
eens een hele nare breuk. Ze heeft 5 weken in het 
gips gezeten en de breuk is erg goed geheeld, ze 
lopen  nu dan ook in de zorgenwei en het gaat goed 
met Elisabeth.

Maar waarom Elisabeth genoemd?
Marina heeft  als dank aan House of Animals gevraagd 
om twee namen voor deze ezeltjes te verzinnen.
Dit omdat ze een inzamelingsactie hebben gehouden 
voor de ezels in onze opvang vanwege de dreigende 
hongersnood bij gebrek aan inkomsten uit toerisme 
door de coronacrisis.

De moederezel heet Esther, naar hun collega Esther 
Kef, die heel hard heeft gewerkt om het geld voor hooi 
in te zamelen. Voor de naam van het kleine ezeltje 
riepen ze jullie hulp in en dat leverde veel reacties op.

De mail van Kersten en Ingo uit Duitsland raakte 
hun. Zij vertelden, dat de dag waarop House of 
Animals  mensen uitnodigden een naam te bedenken, 
hun ongeboren kindje stierf. De baby zou de naam 
Elisabeth hebben gekregen en Kersten en Ingo 
vroegen ons of het ezeltje deze naam zou mogen 
krijgen, zodat de liefdevolle herinnering aan hun 
ongeboren kind toch voortleefde,

Kersten en haar man hebben besloten Elisabeth 
te adopteren en hadden ook al adoptie-ezel Nic. 
Zodra de donkere coronatijden voorbij zijn, zijn ze 
vastbesloten hun ezeltjes op te zoeken op Bonaire. 

Elisabeth en Mama Esther

“
In herinnering aan  
Elisabeth, de baby 
die nooit het licht 

mocht Zien
”
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We hebben het in het voorwoord al geschreven dat 
we ontzettend blij zijn met alle hulp die we in de loop 
der jaren van U allemaal hebben mogen ontvangen. 
Ook in dit afgelopen moeilijke jaar voor iedereen 
hebben jullie ons niet in de steek gelaten. Op al 
onze acties en hulpoproepen is erg  leuk en goed 
gereageerd. Mede daardoor kunnen we ons werk 
blijven doen.

Vandaar ook weer deze, toch enigszins, hoopvol 
gestemde nieuwsbrief. We zijn blij dat we toch weer 
veel ezels hebben kunnen redden en helpen.

De ezels vermeld in de nieuwsbrief  zijn  niet de  enige. 
We hebben in het afgelopen jaar ook nog enkele 
ezels met de fles grootgebracht. Op een gegeven 
moment hadden we 4 wees-ezeltjes die we bij elkaar 
op de stal hebben gezet. Die werd natuurlijk te klein  
naar mate hun groter werden Wees ezeltjes hebben 
niet de bescherming van hun moeder en kunnen 
daardoor nog niet geïntegreerd worden in een  kudde. 
We waren natuurlijk al met verbeteringen in onze 
Sanctuary bezig en hebben toen besloten om een 
speciaal weitje voor de  weesezeltjes te maken met 
schaduw/schuildak, een hooiruif en watervoorziening.

Quapa, Softie, Sepp en Woezel vinden het geweldig 
in dit aparte weitje welk we door jullie goede hulp 
hebben kunnen realiseren.

We zijn altijd blij en dankbaar dat we goed nieuws te 
vermelden hebben.

Dankbaar dat er een lieve dame is die heel veel van 
ezels houd en daarom al jaren onze nieuwsbrief in het 
Engels vertaald.

Ook blij en dankbaar met het feit dat Deviate Design, 
ondanks dat ze een erg drukke zaak hebben elke keer 
zón mooie nieuwsbrief voor U en voor de Sanctuary 
creëert. Ook verschillende andere creatieve ideeën 
m.b.t. de Sanctuary komen van hun af!

Dit gebeurd geheel kosteloos en daarom vinden wij 
dat we hun wel even in het zonnetje mogen zetten.

Dan gaat ook onze dank uit naar alle stagiaires en 
vrijwilligers die ons dit jaar geholpen hebben en nu op 
naar een beter 2021 voor ons allemaal!

 DONKEY SANCTUARY BONAIRE NIEUWSBRIEF  ·  NOV 2020

http://www.donkeysanctuary.com
mailto:info%40donkeysanctuary.com?subject=


Voor het melden van ezels in nood op Bonaire zijn wij uiteraard 24 uur per dag telefonisch bereikbaar! 
Donkey  Sanctuar y  Bona ire  ·  donkeysanctuar y.com ·  info@donkeysanctuar y.com ·  +599 95 607 607

P.S.

Ik hoopte deze nieuwsbrief met een positieve noot te 
beëindigen, maar helaas trof ons eiland een ramp in 
de vorm van orkaan IOTA. Orkanen zijn zeldzaam op 
Bonaire, dus ik heb nog nooit zoveel regen gezien en 
het park is onder water. Er staat nog meer regen in de 
voorspelling en de ezels waden in het water.  
We moeten het niveau van de grond op heel veel 
plekken met 30 tot 40 cm verhogen, zodat we droog 

land hebben om op te staan. De geschatte kosten 
hiervan zijn $ 30.000, wat een enorme kostenpost 
is en een grote druk op onze toch al uitgeputte 
financiële middelen is,maar het moet. Dit soort 
onvoorziene gebeurtenissen maakt het voor ons bijna 
onmogelijk om het voedsel en de medische zorg voor 
onze 700+ ezels te blijven geven. Kun je helpen?  
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Help de ezels! 

Meer nieuws lezen? 

Om de meer dan 700 ezels in de opvang te verzorgen 
en medische hulp te kunnen geven aan ezels in nood 
is natuurlijk geld nodig. Stichting Donkeys Help is  
een non profit organisatie die volledig afhankelijk  
is van giften, donaties  en het werk van vrijwilligers 
en stagiaires.

Door ons te bezoeken, Uw entree komt geheel ten 
goede aan de verzorging van onze ezels. Ook alle 
andere inkomsten zoals de verkoop van drankjes 
en souveniers,worden geheel gebruikt voor de 
honderden lieve ezels.

U kunt bv een ezel adopteren. U ontvangt een 
leuk adoptiecertificaat en een foto van de door u 
uitgekozen ezel. U mag de ezel zo vaak als u wilt 
bezoeken, zonder entree te betalen. Van elke adoptie 
kunnen wij de ezel een jaar lang voorzien van water, 
voedsel en medische verzorging.

Maar ook een donatie wordt erg op prijs gesteld  
of misschien wilt uw bedrijf ons sponseren of 
materialen doneren?

Of bent u geïnteresseerd in vrijwilligerswerk of stage 
i.v.m. een studie op dierverzorgingsgebied?
Neem dan contact met ons op. 

We kunnen alle hulp voor de ezels goed gebruiken!

Twee keer per jaar ontvangt u van ons een 
nieuwsbrief. Maar behalve dat nieuws, gebeurt er 
natuurlijk nog veel meer in de ezelopvang.  
 
Vindt u het leuk om vaker op de hoogte te blijven 
van het wei en wee van de ezels op Bonaire? 
 
Volg ons dan op facebook: @DonkeySanctuary

Voor donaties in euro’s:
lNG Bank Nederland
IBAN: NL 82 INGB 0003921224
t.n.v. Mevrouw M.M. Melis -  
inzake Donkeys Help
Swift: INGBNL2A

 
Stichting Donkeyshelp heeft 
een ANBI- beschikking van de 
Nederlandse Belastingdienst. 
Uw giften zijn dus fiscaal aftrekbaar. 

 
Donkey Sanctuary Bonaire
P.O. Box # 331,
Bonaire
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