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Welkom beste lezer! 

Voor u ligt het jaarverslag 2019 van Stichting De Ezelsociëteit. U leest hierin over de ezels die binnen 

kwamen en uitgeplaatst werden, de ezelwandelingen en andere evenementen die er gehouden werden en al 

het andere dat 2019 ons bracht.  

 

 

Afscheid en een lintje 

Het jaar 2019 was een jaar van grote veranderingen en dat begon al vroeg in het jaar. In februari 2019 nam 

onze oprichtster Vera van Koten afscheid van De Ezelsociëteit. Het was haar levenswerk.  

Officieel startte Vera De Ezelsociëteit in 2001 samen met haar toenmalige man Harry Dekkers, maar al 

vanaf 1988 hielden zij twee ezels (Karel en Joop - twee broertjes) en hielpen zij ezels waar zij konden met 

hun privégeld. Het viel haar zwaar om het werk en de ezels los te laten.  

Tijdens haar afscheid kregen zowel zij als Harry een lintje (Lid in de Orde van Oranje-Nassau) uit handen 

van burgemeester Koos Janssen van Zeist voor het werk dat ze gedaan hebben voor ezels in Nederland, maar 

zeker ook -zo zei de burgemeester in zijn toespraak- voor hun werk voor mensen.  

 

 

 

Harry, Vera en de burgemeester van Zeist; Koos Janssen 

 

 

 

 



 

Nieuwe directeur 

Met ingang van 1 januari 2019 werd Hans Signer de nieuwe directeur van De Ezelsociëteit. Hij heeft veel 

ervaring met het bekappen van ezels in Nederland, maar ook in Griekenland en Portugal en heeft daarnaast 

kennis van ezelverzorging. Doordat hij in heel Nederland bekapt, kent hij veel mensen en dat is handig bij 

het vinden van nieuwe pleegadressen.  

 

 

Hans (rechts)  tijdens de boottocht op de Eem 

 

Ezels  

Elke ezel die nieuw in de opvang van De Ezelsociëteit komt, heeft zijn eigen verhaal. Iejoor bijvoorbeeld 

werd gered van een paardenmarkt waar een dronken jongen hem meesleepte; feesttent in en feesttent uit. De 

jongen bleek de ezel als grap gekocht te hebben. Een vrouw ontfermde zich over Iejoor. Hij kwam op het 

stuk land bij haar huis te staan. Deze vrouw wist dat ezels soortgenoten nodig hebben om zich fijn te voelen 

(ezels zijn kuddedieren) en dus benaderde zij De Ezelsociëteit en zo kwam hij in de ezelopvang terecht.  

In november kwamen er ook nog twee nieuwe ezels van een kinderboerderij binnen:,Rico van 5 jaar en 

Kobus van 25 jaar oud. De kinderboerderij moest sluiten en dus werd er op korte termijn een nieuwe plek 

gezocht. Rico voelde zich al snel redelijk thuis in de kudde en speelde en stoeide met veel ezels. In maart 

2020 is hij uitgeplaatst op een fijn pleegadres. Met Kobus ging het helaas minder goed; hij werd ziek en 

kreeg verstopping en had geen eetlust meer. Op 11 januari is hij ingeslapen.   

 

En dit zijn maar twee van de vele verhalen. In totaal werden er in 2019 18 nieuwe ezels opgenomen. 



 

Roro met nieuwe ezel Iejoor 

 

 

Er overleden 4 ezels bij ons in de opvang. Dit is altijd moeilijk voor de vrijwilligers vooral als het hun 

favoriete ezel is. In 2019 overleden: Jaap (35 jaar), op de foto legt hij zijn hoofd op zijn vriendin Jessie, 

Trijntje (21), Mannis (27) en Fiona (30). Op de foto voor de Valentijnsactie op Facebook (rechts) staat 

Fiona. Daarnaast overleden er 9 ezels op pleegadressen.  

 

 

 

Jaap (links) en Fiona (rechts) 

 



Vrijwilligers  

In 2019 had De Ezelsociëteit ongeveer 50 vrijwilligers en twee betaalde medewerkers (1 fte). Voor de 

vrijwilligers was 2019 een jaar van veranderingen: de oprichtster stopte en er kwam een nieuwe directeur. 

Zonder vrijwilligers kan De Ezelsociëteit simpelweg niet bestaan. Al het werk dat zij doen is geweldig. Ze 

mesten de stallen uit, zorgen voor de ezels, wandelen met de ezels en geven rondleidingen aan bezoekers. 

Om hen te bedanken voor al dit werk werd in oktober een leuke vrijwilligersdag georganiseerd.  Bij de 

Paardenkamp in Soest kregen we een rondleiding en het was heel interessant om te zien hoe ze daar werken. 

Weer terug in Zeist was er een uitgebreide barbeque maaltijd voor de vrijwilligers en de vaste vrijwilligers 

kregen een nieuwe hoodie met het logo van De Ezelsociëteit. 

 

Donateurs 

Donateurs zijn voor elke stichting dus ook voor ons van het allergrootste belang. Zonder hen geen geld en 

dus geen voer, benzine om de ezels te vervoeren, koffie en thee voor de vrijwilligers en de o zo belangrijke 

dierenarts en tandarts. We prijzen ons gelukkig met onze donateurs waarvan sommigen ons al vanaf het 

allereerste begin (2001) hun financiële steun geven. Ook in 2019 steunden onze donateurs ons trouw en daar 

zijn we zeer dankbaar voor! 

 

Pleegadressen 

In 2019 hebben 19 ezels een mooi pleegadres gekregen. De ezels die in de opvang in Zeist komen kunnen 

niet allemaal blijven anders zou het al snel vol zijn. Alleen de oudere, zieke of gehandicapte ezels blijven in 

Zeist. De andere ezels worden uitgeplaatst (meestal bij particulieren), maar blijven wel eigendom van De 

Ezelsociëteit. 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.  

In 2019 had De Ezelsociëteit 92 pleegadressen waar in totaal 202 ezels, muildieren en pony’s wonen. 

 

 

Bruce, Daphne en Elza op hun pleegadres in Biddinghuizen 



 

Nieuwe bus 

In het jaar 2019 kregen we een nieuwe bus. Stichting Dierenlot, een stichting die lokale en regionale 

dierenorganisaties in Nederland steunt,  heeft deze aan ons in bruikleen gegeven wat geweldig nieuws voor 

ons was. Een goede bus is heel belangrijk omdat we zoveel op de weg zitten. We rijden van en naar 

pleegadressen, we halen ezels op bij kinderboerderijen of particulieren, we brengen zieke ezels naar de 

faculteit Diergeneeskunde en we bezoeken ouderen of gaan naar evenementen. Een bus is dus van groot 

belang dus om ons werk te kunnen doen. Op de foto onze lieve Emma, de oudste ezel in de opvang, naast de 

nieuwe bus.  

 

 

Emma met de bus 

 

Stagiaires 

De Ezelsociëteit is een erkend leerbedrijf voor studenten die een opleiding dierverzorging volgen. Studenten 

van zowel MBO- als HBO-opleidingen komen bij de ezels stage lopen. In het jaar 2019 waren dat er 14. 

Voor De Ezelsociëteit zijn stagiaires ook belangrijk omdat zij later vaak ‘in het veld’ aan het werk gaan. En 

ook als ze dat niet doen, hebben ze toch meer kennis over ezels en weten ze De Ezelsociëteit te vinden als ze 

zien dat er iets mis is.  

Daarnaast is sinds een aantal jaar elke middelbare scholier verplicht een Maatschappelijke stage (MAS) te 

lopen. In 2019 kwamen van scholen in Zeist en omgeving 19 scholieren stage lopen.  

 

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 taakstraf (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. De Ezelsociëteit werkt samen met Bureau Halt. In 2018 kwamen er 42 jongeren een dag meehelpen in 

de ezelopvang. 

Communicatie 

 

De nieuwsbrief 

Via onze nieuwsbrief die tweemaal per jaar verschijnt, houden wij onze donateurs op de hoogte van alles 

wat er bij De Ezelsociëteit gebeurd. In deze nieuwsbrief vertellen we over de nieuwe ezels die zijn binnen 

gekomen, de ezels die zijn overleden en wat we nog meer allemaal gedaan hebben. De nieuwsbrief wordt 

altijd zeer gewaardeerd en reacties in de vorm van donaties of extra bezoek of brieven blijven dan ook niet 

uit.  

 

Social media 

Ook volgen veel mensen ons op Facebook en Instagram. Daar verschijnen meerdere keren per week 

berichten van en over de ezels waar velen van genieten. Zo kunnen mensen die niet in de buurt wonen toch 

op de hoogte blijven. In 2019 hielden we verschillende acties via Facebook waarop veel respons kwam. Zo 

werd er een actie gehouden voor Valentijnsdag waarbij mensen hun favoriete ezel konden adopteren en zo 

ons werk konden steunen (zie onderstaande foto met Cornelis) en volgde er in december een Kerstactie voor 

een nieuw hekwerk. 

 

 

Cornelis op de foto voor de Valentijnsactie 

 

Lokale krant 

De lokale krant De Nieuwsbode plaatst tweewekelijks een column over de ezels. Deze column werd door 

Vera van Koten bedacht en jarenlang geschreven. Ook vrijwilligster Emmy schreef de column de laatste 

jaren wel eens en sinds begin 2019 is zij degene die de hem schrijft. Hij verschijnt altijd met foto in de krant. 

Van sommige mensen horen we dat de column het artikel in de krant is waar ze het meeste naar uit kijken. 

Anderen lezen alleen het stukje over de ezels! 



 

Felix (links) en Menno in De Nieuwsbode 

 

In 2019 waren er verschillende TV-opnames bij De Ezelsociëteit; Koffietijd kwam filmen en de regionale 

omroep RTV Utrecht kwam ook langs.  

 

Evenementen bij De Ezelsociëteit  

Ons werk kan alleen doorgaan als er voldoende donaties binnen komen en dat betekent dat we verschillende 

evenementen organiseren om ervoor te zorgen dat meer mensen van ons bestaan weten en dit willen steunen. 

Ook in 2019 waren er verschillende evenementen die bij ons plaatsvonden; zo kwam het bestuur van de 

VNE (Vereniging het Nederlands Ezelstamboek) – tegen vergoeding- in onze kantine vergaderen, 

organiseerde Samen voor Zeist dat medewerkers van het bedrijf GlaxoSmithKline als teambuildingsuitje 

zand kwamen kruien en kwamen er ouderen op bezoek. Hieronder worden enkele evenementen verder 

besproken. 

 

Ezelwandelingen 

Elke maand organiseert een van onze vrijwilligers een ezelwandeling. Dit zijn altijd zeer gewilde 

wandelingen die vaak maanden van te voren al volgeboekt zijn. Bij aankomst krijgen deelnemers een 

rondleiding over het terrein en koffie en thee. Daarna gaan ze meestal met in totaal 6 ezels wandelen in het 

bos achter de ezelopvang. De wandeling duurt ongeveer 1,5 uur waarna er een lekkere vegetarische lunch op 

hen wacht. Naast deze wandelingen waar mensen zich voor in kunnen schrijven is het ook mogelijk om een 

besloten wandeling voor een groep te boeken. In 2019 waren er 10 wandelingen en een aantal besloten 

wandelingen. 

 



 

Een wandeling in het bos bij de opvang 

 

Open dag 

Elk jaar in augustus vindt de open dag plaats. Donateurs en mensen die dit zouden willen worden kunnen 

langskomen en de ezels ontmoeten. Er is o.a. live muziek, pannenkoeken van Bram’s pannenkoeken, een 

voorstelling van het Schimmentheater ‘Licht in het donker’ een workshop van ezelgedragsdeskundige Nadia 

Penners van Ezellogica (foto) en dierenartsen geven informatie over de verzorging van ezels. In 2019 waren 

er ruim 500 bezoekers op de open dag.  

 

 

 

 



Keuzevak ezels 

Studenten diergeneeskunde die willen afstuderen in de richting paard kunnen sinds 2017 een keuzevak over 

ezels volgen. Dit is van groot belang, want alleen al de ademhaling, hartslag en temperatuur verschillen met 

die van paarden. Ook reageren ezels anders op pijn dan paarden. Ook in 2019 werd dit keuzevak weer 

gehouden en met 20 deelnemende studenten was het helemaal vol! Natuurlijk kregen de studenten ook 

praktijkles tussen de ezels van De Ezelsociëteit. Zo kregen ze les in gedrag en gebitsbehandelingen en 

natuurlijk ook in klinische diagnostiek waarbij de studenten in kleine groepjes verschillende ezels 

onderzochten.   

 

 

Studenten bij de ezels 

 

Evenementen elders 

Naast evenementen bij ons in de opvang trekken we erop uit om mensen kennis te laten maken met ons werk 

of naar ouderen in verpleeghuizen te gaan. In 2019 bezochten de ezels o.a. de open dag van Stichting Akka’s 

ganzenparadijs (een opvang voor ganzen), een symposium over een pijnbestrijdingsapp voor veterinaire 

studenten op de Paardenkamp in Soest en bezochten we de kerstfairs in de Dieptetuin en bij de Schaapskooi 

van het Utrechts Landschap in Zeist. Hieronder wat meer informatie over enkele van die activiteiten.  

    

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 dit ouderen doet is prachtig 

en ontroerend. Ezels Goofert, Felix, Menno en Cornelis lopen zonder aarzelen op mensen af en maken gelijk 

contact. Het is zo speciaal om dit mee te maken; voor ouderen, verzorgers en familie, maar ook voor de 

vrijwilligers. Dit jaar gingen zij o.a. naar verzorgingshuis Sparrenheide in Driebergen. 



 

Felix ontmoet een bewoonster van een verzorgingshuis 

 

Ezellichtjeswandeling naar Spathodea 

In november werd het plan opgevat om rond de Kersttijd een lichtjestocht te houden met alle vrijwilligers en 

ouderen in een zorgcentrum in Zeist daarmee blij te maken. Dertien ezels kregen op een zaterdagavond 

lichtjes om en in een grote slinger liepen zij met veel vrijwilligers door het bos naar Spathodea. Veel mensen 

daar vonden het geweldig en hebben ervan genoten.   

 

 

Goofert met een bewoonster tijdens de Lichtjeswandeling 



Ezelboottocht op de Eem 

Dankzij een van onze betrokken vrijwilligers had De Ezelsociëteit het geluk gekozen te worden als goed 

doel voor een boottocht op de Eem. De schipper van de Inspiratieboot stelt elk jaar zijn in 1928 tot 

motorboot omgebouwde klipper (uit 1901) zo goed als gratis ter beschikking voor een goededoelentocht. 

Onze vrijwilligster is stuurvrouw op de klipper en zo viel de keus op ons. Zo’n 80 mensen maakten een 

boottocht over de Eem en veel van onze vrijwilligers waren al vroeg bezig om de lunch voor al die mensen 

klaar te maken. 

 

Ezels en kerst 

En natuurlijk eindigde het jaar -zoals altijd- met een paar van onze ezels in een kerststal waarvan u hieronder 

een foto ziet. 

 

Menno en Goofert in de kerststal 


