
Hallo allemaal,

Wat vaker dan normaal heb ik jullie persoonlijk aangeschreven 
met de vraag om ons te helpen, en heel veel lieverds hebben 
daar gehoor aan gegeven.

Mijn dank is daarom  groot omdat jullie ons uit de narigheid 
hebben gehouden met de geldelijke steun met de acties en met 
mijn verjaardag cadeau, dank uit de grond van mijn hart! Als 
het niet zo nodig was had ik het ook niet gevraagd, jullie kennen 
mij wel een beetje denk ik zo.

Hopelijk nog een aantal weken en dan gaat het luchtruim weer 
helemaal open voor de USA en Canada, en mogen wij weer de 
nodige toeristen ontvangen op Bonaire, iedereen is welkom. 
Als een ieder gezond blijft, komt het goed en zien wij jullie 
komen. Bedankt allemaal ik geef jullie een warme omhelzing

Tja, en dan zijn de eerst 5 maanden van 2021 al weer voorbij 
gevlogen. Wat was het een zware periode, ook voor iedereen 
denk ik want het gaat nooit je deur voorbij. Daarom hopen 
we echt dat er een einde in zicht is, hier op Bonaire is 75% nu 
gevaccineerd. Met de ezels in onze Sanctuary gaat het prima en 
met ons ook

Een dikke ezelkus.

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

GEEF GRATIS
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Nieuwe ezels binnen gehaald

Reddingsacties

We kregen een melding dat op dezelfde plaats 
waar de hoogzwangere moeder van onze lieve Otis 
dood is gereden, aan de Kaminda Lagun, nog 4 erg 
benaderbare ezels stonden. Eigenlijk was het zo dat 
we meerdere meldingen kregen, dat die kleine van 
de foto, Lei, genoemd, heel vaak alleen op straat liep 
of stond en naar de auto’s rende als die stilstond, dus 
zonder haar moeder. Mensen zagen dat ze een paar 
keer, bijna, aangereden werd. Toen zijn we in actie 
gekomen want dat mocht natuurlijk niet gebeuren! 
Na een paar dagen achter elkaar daar te monitoren 
hebben wij deze dames van de straat gehaald om 
ongelukken te voorkomen.

Het klein meisje die we Lei hebben genoemd, een 
mooie wat rodere ezel die we de naam Terra hebben 
gegeven, de bruine merrie en moeder van Lei, Meilani, 
en een hoogzwangere witte moeder die de naam 
Ayanna gekregen heeft en inmiddels bevallen is van 
haar mooie,grote veulen Kimo.

Onze Stichting Donkeys Help gaat ook tijdens de 
COVID tijd gewoon door met haar hulp aan de ezels 
buiten de Sanctuary. Er is weer veel gebeurd, we 
hebben het druk gehad. Niet met bezoekers van 
de Sanctuary, die was gesloten maar met de ezels 
op straat. 

We hebben een ezel bevrijd van een vervelend blik 
om zijn been, voor deze ezel zijn we verschillende 
keren uitgerukt maar we kregen hem niet te pakken,
een zeer slimme hengst.

Toen hebben we Dierenarts Fulco gevraagd om ons te 
helpen en deze ezel te schieten met verdoving, en dat 
kan hij heel goed,d us missie geslaagd!
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Dan  hebben we deze ezel bevrijdt van het dagenlang 
vast zitten aan en in een touw.
Gelukkig heeft iemand dit gezien en ons gebeld,het 
had niet veel langer moeten duren want de ezel was al 
erg verzwakt.We hebben het touw doorgeknipt en de 
ezel meegenomen naar de Sanctuary waar we hem in 
alle rust konden behandelen en daarna weer uitgezet 
op de plek waar hij woont .Hij heeft een mooi blauw 
voetje gehaald.

Zie de foto’s van het vastzitten tot verzorgen van zijn 
wond en het weer vrijlaten in zijn eigen omgeving .

Dit zijn natuurlijk reddingen waar we erg blij van 
worden,blij dat we de ezel hebben kunnen helpen.
Helaas moeten we  ook nog te vaak op een andere 
manier maatregelen worden genomen,bv bij 
verongelukte of tetanus ezels die we wel kunnen 
helpen maar niet kunnen redden.Dit komt nog te vaak 
voor in onze ogen.

Hiernaast een ezel die eenzelfde verwonding heeft 
gehad aan zijn hoef maar die te ver heen was om te 
kunnen redden, hij had al tetanus. Dat kun je zien aan 
de stand van zijn oren, stijf naar achteren gericht, een 
zg derde oog, waarbij een vlies over het oog komt en 
de verstijving van zijn ledematen en later het hele 
lichaam. 

Dit is de meest vreselijke dood voor een ezel, 
dan is het humaan om hem in te laten slapen 
maar wel erg verdrietig. We sturen hem dan over 
de regenboogbrug

Reddingsacties
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Mooie entree Donkey Sanctuary 

We krijgen een nieuw entreebord boven onze ingang, 
ontworpen door Deviate Design. De mensen die altijd 
geheel belangeloos onze nieuwsbrief maken, onze 
entree kaartjes enz.

Het was wel erg moeilijk om dit bord op te hangen 
met de sterke wind die er waait en het is nog niet  
gelukt maar dat het mooi staat dat weten we zeker.

We nodigen u uit om een kijkje te komen nemen.
Een geweldig mooi nieuw bord waar we erg blij en 
trots op zijn.

Daarnaast mochten we bij vrienden mooie palmen en 
palmbomen op halen want ze gingen hun binnentuin 
renoveren.

Marina is samen met Genaro en Ronald op pad gegaan 
na dit ontzettende leuke telefoontje met de vraag 
of wij ze wilden hebben, Ja graag, natuurlijk! Mooie 
grote palmen,zie foto. Zo groot dat ze bijna niet te 
tillen waren en ze een pick up met Columbiaanse 
werkmensen hebben aangehouden met de vraag of 
ze wilden helpen tillen. De palmen zaten namelijk 
allemaal in bakken met zand Nu zijn Genaro en 
Ronald echt wel sterk maar dit……kregen ze met z’n 
tweeen niet getild.gelukkig werden ze geholpen door 
de werkmensen en vele handen maken licht werk!

De bomen zijn meteen in de grond gezet, bewaterd en 
gedecoreerd! Kijk hoe mooi, we zijn er erg blij mee!

Een sneak peak! 
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Teamlid: Mila

Dit is onze Flamingo, landschildpadden en 
leguanen verzorgster Mila Binnekamp.

Haar man is voor een paar jaar werkzaam bij het 
RCN dus Mila dacht ik ga vrijwilligerswerk doen 
bij mijn favorite diersoort de Flamingo’s en bij ons 
in de Sanctuary is dit een welkome hulp voor 5 
ochtenden per week .

Dank je wel Mila!

M I L A

Wilt U ons structureel steunen? 
Dat kan en natuurlijk heel graag! 

Wilt U ons 2500 euro per jaar schenken, dan komt U  
met een bordje op onze Wall of Fame die bij de entree 
aan de rand van onze parkeerplaats staat en door veel 
mensen gezien wordt.
 
En natuurlijk kunt U op uw gulle gift belasting terug 
halen  want wij zijn een Algemeen Nut Beogende 
Instelling (ANBI)!

Uw geld wordt besteed aan materialen
en voer voor de ezels!

Bij deze willen wij alle mensen die ons zo goed 
gesteund hebben en nog steunen, hartelijk bedanken 
hiervoor. Uw steun hebben wij in deze moeilijke 
tijd hard nodig  en dit word dan ook ten zeerste 
gewaardeerd. Het maakt niet uit in welke vorm 
of bedrag Uw steun is, wij en onze ezels zijn er 
ontzettend blij mee!

BEDANKT!

Structurele steun nodig!



Iedereen bedankt die bij heeft gedragen 
aan de droge hoefjes van de ezels.

Onze ezels en wij zijn helemaal blij,
zie maar ons filmpje!

Einde wateroverlast!
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Lennart Gijsen

Amazing spot and amazing experience. The Donkey 
Sanctuary hosts 700 (yes 7-0-0!) wild donkeys on 60 
acres of land. The many staff members are super 
friendly and really take time to explain what they are up 
to and what’s it like to run a sanctuary like this. The best 
part of the experience is the drive through in the park. 
You can buy a bag of fresh carrots (3usd / bag) and feed 
the donkeys from your car. I highly recommend you to 
buy at least two but probably more like 4 or 5 bags. 
Brilliant pictures and stories guaranteed!
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Beoordelingen Google

Ryan Scalf

Great place and a good cause. Fun place to visit and spend some time.

Susan Mott

I don’t think I have laughed so hard 

in all my life. The donkeys are so full 

of personality! It was a blast.

Hanna Copini

Absolute must do on Bonaire!! What a great sanctuary 

for donkeys. You can drive through and walk free, feed 

them and coddle with them. The baby’s are extra cute. 

Take lots of carrot and buy a basket of food there and 

don’t give all the food away to the curious ones, save 

some for the ones in the back of the beautiful park. The 

souvenir shop is actually really nice and you support the 

initiative with it. Take two hours. Big shout out to all the 

volunteers and the hard workers that take care of all the 

600 (hello!) donkeys with so much love.

Erwin Schipper 

Dieren worden goed verzorgd en hebben flink de ruimte. Zeker een bezoekje waard.

Patrick

Als je op Bonaire ben moet je hier gewoon zijn geweest, zo een goed doel is het... ze werken 24/7 om 700 ezels een goed leven te laten lijden. 

Jan van der Vlist

Bezoekje waard! Met kinderen 

beter niet achter in de pick-up, 

want ze zijn goed brutaal..

Jos Jansen

Heel veel lieve donkey ezels. De 

jongen was net 6 uurtjes oud zo lief.
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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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