
 

Lieve vrienden, 

Een heel andere nieuwsbrief dan u van ons gewend bent maar ik 

hoop dat u de tijd neemt om de nieuwsbrief te lezen. In dit jaar van 

2022 is er zoveel gebeurd en toch ook veel bereikt dat ik het prettiger 

vind om op deze manier iedereen te bedanken voor alle steun in 

Donaties ,materialen voor onze ezels in de Sanctuary. Een zeer 

belangrijk project is helemaal bereikt en afgerond, het binnen 

beveiliging hekwerk van 4500 meter wat ruim Euro 145.000 heeft 

gekost, je ziet het hekwerk wel heel duidelijk, maar je ziet het er niet 

aan af dat dit zo enorm veel geld heeft gekost. Het staat er toch maar 

met hulp van ontzettend veel sponsors en andere donaties en daarom 

wil ik iedereen een omhelzing geven, bedankt direct uit mijn hart!  

De enorm vroeg begonnen regentijd, die helaas heel veel schade 

aanricht, speelt ons nu al enkele weken parten maar ook deze gaan we overwinnen met ons allen. 

De ongelukken zijn gelukkig een stuk minder doordat het eiland groen en nat is en de ezels zich in de 

bosjes schuil houden en daar gelijker tijd goed kunnen eten. Dat is een positief iets. 

Laten we ook door alle struggles heen, niet vergeten om allemaal gezond te blijven en positief in de 

toekomst te kijken en daarom wensen wij jullie een heel goed en gelukkig 2023 toe en we hopen 

elkaar weer eens te ontmoeten. 

Liefs, Marina en 793 ezels 

 
Dear friends,  

A very different newsletter than you are used to from us, but I hope you will take the time to read it. 

In this year of 2022 so much has happened and yet a lot has been achieved that I find it more 

pleasant to thank everyone in this way for all the support in donations, materials for our donkeys in 

the Sanctuary. A very important project has been completely achieved and completed, the indoor 

security fencing of 4500 meters which cost more than Euro 145.000, you can see the fencing very 

clearly, but you can't tell that it cost so much money. It is only there with the help of a lot of sponsors 

and other donations and that's why I want to give everyone a hug, thank you directly from my heart! 

The very early rainy season, which unfortunately causes a lot of damage, has been bothering us for 

several weeks now but we will also overcome this with all of us. 

Fortunately, the accidents are a lot less because the island is green and wet and the donkeys hide in 

the bushes and can eat while they are there at the same time. That's a positive thing. 

Through all the struggles, let's not forget to all stay healthy and look positively into the future and 

that's why we wish you a very good and happy 2023 and we hope to meet again. 

Love, Marina and 793 donkeys  



  

Suuz 

Hi, mijn naam is Suuz. Als je de Donkey Sanctuary al een tijdje volgt dan 
ken je mij misschien al wel want mijn naam komt regelmatig voorbij op 
Facebook als we op missie zijn geweest voor een ezel of als er dingen zijn 
gebeurd in de Sanctuary. Ook zoek ik graag voor/met de adoptie ouders 
hun ezeltje op in de zorgweide of het grote park!  
Inmiddels ben ik al weer ruim 3 jaar bij de Sanctuary en doe dit nog steeds 
met veel liefde en passie voor de ezels. De warmte en liefde die je terug 
krijgt van de ezels, dat is waar je het allemaal voor doet ondanks alle 
ellende en tegenslagen die het soms met zich mee brengt. 
Ik hoop nog vele jaren dit werk te kunnen en mogen blijven doen! 
Lieve groetjes aan jullie allemaal! 
 
Hi, my name is Suuz. Some of you know me already because if you follow us on Facebook you will find 
my name when we go on a mission for a donkey. I also love to find your adoption donkey for you in 
the special care meadow or in the big park!  
I have been working at Donkey Sanctuary Bonaire for 3 years already. I do it with a lot of love and 
passion for the donkeys, the love and warmth I recieve from them is the reason I do this work, despite 
all the misery and setbacks sometimes. I hope to keep working at the Sanctuary for a long time! 
Lovely greetings to everyone! 

 
 
Barsilio Genaro 

Sedert 23 jaar ben ik al werkzaam bij Donkey Sanctuary Bonaire, Marina 
en Ed. Ze zijn als mijn ouders voor mij en van Ed heb ik in de voorbije 
jaren heel veel geleerd.  
Als we voor ezels op de straat weg gaan kan ik wel zeggen dat ik de beste 
ezelvanger ben, samen met de anderen natuurlijk. Ik ga nog steeds met 
veel plezier naar mijn werk en doe alle grote en kleine klussen in het 
park.  
 
Since 23 years i have been working at Donkey Sanctuary Bonaire, Marina 
and Ed. They are like my parents to me and in the past years I have 
learned a lot from Ed.  

If we go outside to pick up a donkey from the street I dare to say that I am the best donkey catcher, 
together with the rest of the team of course. I still enjoy going to work every day. I am the guy for all 
the tasks, big or small.  

 
 
 
 
 
 



  

Marit 

8 jarenlang heb ik met veel plezier op het terrein bij de ezeltjes 
mogen rondhuppelen binnen een sterk team met veel liefde voor 
ezels! Ik was 11 jaar toen ik bij de Sanctuary begon te werken en 
het is daardoor ook echt mijn tweede thuis geworden :). Inmiddels 
ben ik naar Nederland verhuisd om Diermanagement aan het Van 
Hall Larenstein in Leeuwarden te studeren. Ik zit nu in mijn tweede 
jaar en ben hartstikke blij met deze keuze! Helemaal met de 
wetenschap dat ik uiteindelijk met de opgedane kennis veel kan 
betekenen voor de Sanctuary en (hopelijk) het eiland!  
Tussendoor ben ik natuurlijk nog wel te vinden tussen de ezels om de nodige knuffels te krijgen van 
onze geredde kindjes! 
Veel liefs! 
 
For 8 years I happily hopped around the grounds with my donkey friends within a strong team with 
great love for donkeys! I was 11 years old when I started working at the Sanctuary and it really has 
become my second home :) In the meantime I moved to the Netherlands to study Animal 
management at Van Hall Larenstein in the city Leeuwarden. I am now in my second year and I am 
super happy I made this choice! Especially with the knowledge that I can ultimately mean a lot to the 
Sanctuary and (hopefully) the island with the knowledge I have gained! In between I can ofcourse still 
be found between the donkeys to get the necessary hugs from our rescued children! 
Lots of love! 
 
 

Marion 

Mijn liefde voor ezels is ontstaan in 2008 dus bijna 15 jaar geleden. 

Ik zag in de mondi een aangereden veulentje, waarvan ik de avond 

ervoor de aanrijding en klap heb gehoord. Was net met mijn hond 

aan het wandelen toen ik, Noa zo hebben we haar genoemd, 

zwaar gewond zag liggen. Mijn hond heb ik gauw naar huis 

gebracht en ben terug gekeerd naar dit kleintje. Ik heb mijn jurkje 

uitgetrokken en dit om haar gewonde pootje gedaan en het 

kleintje opgetild en meegenomen. Helaas kon ik de moeder niet 

mee krijgen, die rende hard weg.  

Ik heb Stichting Donkeys Help,  Marina Melis gebeld, die kwam het 

kleine ezeltje direct ophalen. Ik was natuurlijk nieuwsgierig hoe het 

met het kleintje ging dus de volgende dag naar de Sanctuary 

getogen. Ik was zo onder de indruk van wat Marina deed en nog 

steeds doet voor de ezels, dat ik me heb aangeboden voor hulp.  

Al vanaf dag 1 ben ik verliefd geworden op deze bijzondere, intelligente en lieve dieren. Naast mijn 

grote passie, Duitse Herders, kwamen de ezels te staan. Vanaf die dag ben ik werkzaam bij Donkey 

Sanctuary Bonaire oftewel Stichting Donkeys Help!  



  

Ik heb allerlei werkzaamheden  verricht in het verleden maar nu werk ik nog drie dagen per week. Ik 

ben voornamelijk werkzaam in het ontvangen en voorlichten van onze bezoekers en ik doe dit nog 

steeds met veel enthousiasme, omdat ik zoveel van ezels hou! Ik ga graag ‘s morgens mee voeren, 

dat is mijn geluksmomentje. Als ik alle ezels blij en gelukkig de voederplaats op zie rennen, word ik 

helemaal  warm van binnen, zoveel geredde ezels door zoveel jaren heen!  

 

My love for donkeys started in 2008 so almost 15 years ago. In the Mondi I saw a foal that was hit by 

a car, the collision and noise I probably heard the night before. I was just walking with my dog when I 

saw, Noa as we called her, badly injured. I quickly took my dog home and returned to this little one.  

I took off my dress and put this around her injured leg and lifted the little one up and took it with me. 

Unfortunately I couldn't get the mother to come with me, she ran away fast.  

I called Foundation Donkeys Help, so Marina Melis, who came to pick up the little donkey 

immediately. Of course I was curious how the little one was doing so the next day I went to the 

Sanctuary. I was so impressed with what Marina did and still does for the donkeys that I offered to 

help. From day 1 I fell in love with these special, intelligent and sweet animals. Next to my great 

passion, German Shepherds, came the donkeys.  

From that day on I have been working at Donkey Sanctuary Bonaire or Foundation Donkeys Help! I 

did all kinds of work there in the past but now I still work there three days a week where. I mainly 

work in receiving and educating our visitors and I still do this with great enthusiasm because I love 

donkeys so much! I love to go and feed them in the morning, that is my happy moment. Seeing all the 

donkeys running happily and joyfully into the feeding area makes me feel all warm inside, so many 

rescued donkeys over so many years!  

 

Demi 
Vers afgestudeerd op het gebied van communicatie, zonder kennis 
van ezels maar met een grote liefde voor dieren startte ik in 
oktober dit avontuur. Ik zou 6 weken vrijwilligerswerk gaan doen 
bij de Donkey Sanctuary.  
Bij 6 weken is het niet gebleven. Toen voor mij de tijd kwam om te 
gaan heb ik er nog eens 4 weken aan vast geplakt en ik ben erg blij 
met die beslissing.  
Elke dag maken we al die ezeltjes, ieder met een eigen verhaal, 
weer blij. Vanaf het moment van opstaan tot het moment van naar bed gaan zie, merk en voel je 
waar je het voor doet. Ik ben blij dat ik daar onderdeel van mag zijn. Daarnaast kan ik toch mijn 
opleiding goed gebruiken hier, nu bijvoorbeeld bij deze nieuwsbrief die ik samen met Marina heb 
gemaakt.  
Nog een aantal weken genieten van de leukste dieren, het soms wel zware werk en het (hopelijk 
altijd fijne, droge en zonnige) klimaat en dan zit mijn tijd hier er alweer op.  
Het is nog niet zo ver, maar ik kan nu al zeggen dat ik daar met een grote glimlach op terug ga 
kijken.  
 
 



  

Just graduated in communication, without any knowledge of donkeys but with a lot of love for 
animals I started this adventure in October. I planned to volunteer at Donkey Sanctuary Bonaire for 6 
weeks.  
I did not really follow through with that plan. When it was time for me to leave I decided to add 4 
more weeks to that, and I am very glad I made that decision.  
Every day we make all the donkeys, each with their own story, so happy. From the moment you get 
up in the morning till the moment you go to bed in the evening you see, feel and know why you do 
this work. I am very happy I can be part of that. Besides, I can still do some communication work 
here, for example this newsletter which Marina and I made together. 
I will enjoy myself a few weeks more with the loveliest animals, the hard work, and the (hopefully 
nice, dry and sunny) climate and then my time here will come to an end.  
The time is not quite there yet, but I can already tell I will look back on this with a big smile. 
 
 

Jessie 
Ik ben nu 7 weken aan het werk als vrijwilliger bij de Donkey 
Sanctuary en ik hoop hier nog een lange tijd te blijven. Het is tot nu 
toe al een onvergetelijke ervaring. Het dagelijkse voeren en 
verzorgen van de ezels was in het begin best pittig werk maar het 
went heel snel. Voeren, voer klaarzetten, hooi scheppen, stallen 
mesten, ezels borstelen, etc. Soms ook meegaan om een gewonde 
ezel op te halen of mee naar de dierenarts gaan. 
Geen enkele dag is hetzelfde op de Sanctuary en het werk is zeer 

uiteenlopend. Het meest verassende voor mij is hoe snel je een band opbouwt met de ezels, zeker 
met sommige die extra zorg nodig hebben. Als ik klaar ben met werken om 17:00 uur mis ik ze al. 
Het is een geweldige kans om hier te mogen werken en daar ben ik Marina en het team heel 
dankbaar voor. 
 
Right now I have been volunteering at Donkey Sanctuary Bonaire for 7 weeks and I hope to stay here 
for a long time. Right now, it already is an unforgettable experience. The daily tasks like feeding and 
taking care of the donkeys was pretty hard work in the beginning. Fortunately you get used to it very 
soon. 
Feeding, getting the food ready for the next day, shoveling hay, cleaning the stables, brushing the 
donkeys, etc. Sometimes even joining in on the rescue of one or more donkeys from the street or 
going to the vet with one of them. Every day is different at the Sanctuary. The thing that surprised 
me most is how fast you can bond with a donkey, especially with the ones that need some extra care. 
When I am done working at 5 pm I already miss them. 
It is a great opportunity to work here and I am Marina and the team very grateful for that. 
 

 
 
 
 



  

Robyn  
Hallo allemaal, 
Ik ben Robyn en 2 maanden lang kom ik vanuit Nederland vrijwilligerswerk 
doen bij Donkey Sanctuary Bonaire. Tot ik mijn studie diergeneeskunde 
kan vervolgen, heb ik een tussenperiode van een paar maanden. Hoe kan 
je die wachttijd beter opvullen dan voor zo veel lieve ezels te zorgen op 
een heerlijk eiland? Af en toe is het even flink doorwerken, maar dat 
vergeet je meteen weer als je alle ezels tevreden ziet knabbelen op wat 
lekkers. Iedere dag ga je terug naar je huisje met een voldaan gevoel. Maar 
het allermooiste aan het werk hier vind ik toch wel de passie waarmee 
iedereen, en dan vooral Marina, met de ezels omgaat. Kortom, je beleeft 
een geweldige tijd als vrijwilliger hier!  
 
Hello everybody, 
I am Robyn and I am volunteering at Donkey Sanctuary Bonaire for two months. There are a few 
months left, before I can continue my study in veterinary medicine. Is there a better way to spend 
that time waiting than to care for so many sweet donkeys on an amazing island? I think not! It is 
hard work sometimes. However, it is al good, when you see the donkeys enjoying their food. 
Everyday, you feel fulfilled when riding back to your accomodation. But the thing I like the most is the 
passion of everybody, especially Marina, working with the donkeys. In short, you live your best live as 
a volunteer at the Sanctuary. 

 
 
Suze 

Het is echt super leuk tussen de ezeltjes! 
Ik loop inmiddels 2 weken stage bij de Donkey Sanctuary en heb 
het echt naar mijn zin. Ik werk hier samen met gezellige 
collega’s en we zijn de hele dag druk bezig. Mijn stage duurt tot 
en met februari en ik weet zeker dat ik hier nog een hele leuke 
tijd ga hebben. Er zijn zoveel dingen om te doen en te leren van 
de ezels.  
We beginnen ‘s ochtends met voeren en gaat zo door naar 
schoonmaken, hooi scheppen, fruit brengen en de ezels 

verzorgen. De hele dag zijn we druk bezig en van alles aan het doen. Af en toe is het werk wel zwaar 
en de temperatuur erg warm maar als het eenmaal af is loont het wel. In de tijd dat ik hier ben 
geweest ben ik ezels steeds leuker gaan vinden. Het zijn natuurlijk mooie en lieve dieren maar ze 
hebben ook zeker allemaal een apart karakter. Ook met de bezoekers is het mooi om te zien dat 
mensen zo gefascineerd kunnen zijn. En nu al helemaal met alle modder die er ligt. Samen met de 
bezoekers, die soms op blote voeten de zorgweide betreden, maken we er dan toch maar het beste 
van nu het park onder water staat door alle regen.  
Ik ga er zeker een leuke tijd van maken tussen de ezels en nog een hoop beleven.  
 
 
 



  

 
It's really super fun among the donkeys! 
Right now I am working as an intern at Donkey Sanctuary Bonaire for 2 weeks and I really enjoy it. I 
work here with nice colleagues and we work hard all day long. My internship lasts until February and 
I am sure I will have a great time here. There are so many things to do and to learn from the 
donkeys.   
We start with feeding in the morning and move on to cleaning, shoveling hay, bringing around fruit 
and taking care of the donkeys. All day we are busy going back and forth and doing all kinds of 
things. Sometimes the work does get hard and the temperature very hot because of all the sun but 
once the work is finished it pays off. During the time I have been here I have come to like donkeys 
more and more. Of course they are beautiful and sweet animals but they all have their own 
character. Also with the visitors it is nice to see that people can be so fascinated. And even more now 
with all the mud there. Together with the visitors we, who sometimes enter the special care meadow 
on bare feet, we make the best of it now that the park is flooded due to the rain.  
I'm definitely going to have a good time among the donkeys and experience a lot more.  

  
 
Margot  
Ik zit nu ongeveer 1,5 week hier op de Donkey Sanctuary als vrijwilliger. En 
wat is dit een geweldige ervaring wat ik tot nu toe heb mee gemaakt.  

Meteen met alles mee helpen en mee doen: voeren, verzorgen, scheppen, 
sjouwen, hekken verzetten, mensen helpen, borstelen, leren en de ezels 
vertroetelen.  
Veel klusjes die onverwachts erbij komen, zoals dat we laatst een extra 
stuk in de zorg weide hebben aangemaakt met hekken en diabaas/zand. 
Waar ik dan wel echt trots op ben dat we dat met een aantal meiden 
hebben gefikst! Het achter aan de aanhanger vol palmbladeren het hele 
terrein over zijn gereden om de palmbladeren te verdelen was echt zo 
gaaf!  
Ik voel mij weer helemaal jeugdig hier, de hele dag buiten is toch iets waar ik heel gelukkig van word 
en wat ik de laatste jaren echt te weinig heb gedaan.  
 
I have been here around 1,5 weeks at Donkey Sanctuary Bonaire. It has been an amazing experience 
already with all the things that i am doing. I directly got to work: feeding, taking care of the donkeys, 
shoveling, moving fences, helping people, brushing, learning and pampering the donkeys. 
A lot of extra tasks are the ones that we are not expecting.  
The other day we made some extra ‘land’ for the care meadow. We made that in a couple of hours 
with some fances and ground. I was very proud of us.  
Earlier I was sitting on top of some palm leaves behind a car, driving trough the whole park. We were 
giving the donkeys the palmleaves as a treat, all from a moving vehicle. That was amazing to do!  
I feel like i am a child again. Being outside it what makes me very happy. And I have not really been 
outside this much during the past years.  
 
 



  

 
Aisa 

Mijn naam is Aisa en ik kom uit Spanje. Toen ik klein was hebben mijn 
ouders een tijdje ezels gehad en ik ben meteen verliefd op die dieren 
geworden. Zo slim en zo koppig dat ze zijn! Van mijn dieren passie heb ik 
mijn beroep gemaakt en ben dierenverzorger geworden. Toen ik een 
vacature zag voor de Donkey Sanctuary in Bonaire heb ik er niet lang over 
na gedacht om mijn CV en motivatiebrief te sturen. 
Wat kan ik vertellen over mijn verblijf bij de Donkey Sanctuary? 
Op dit moment niet veel, want ik ben net aangekomen. Er is veel te doen 
en de regen helpt niet echt mee. Wat ik wel al weet is dat de ezels mijn 
hart hebben gestolen en dat ik met een team werk die ook heel veel van 
ezels houden. 

 
Hi, I am Aisa and I am from Spain.  
When I was little, my parents adopted some donkeys and I immediately fell in love with those 
animals. So smart and so stubborn that they are! I turned my animal passion into my profession and 
became an animal caretaker. When I saw an opening for the Donkey Sanctuary in Bonaire, I didn't 
think long about it and I send my CV and cover letter right away. 
What can I tell you about my time at the Donkey Sanctuary? 
Not much at the moment, as I have just arrived. There is a lot to do and the rain is not really helping. 
What I do know is that the donkeys have stolen my heart and that I work with a team who also love 
the donkeys. 

 
 
Bianca 
Ik ben Bianca en ik help sedert 6 maanden met recruitment werk 
voor Donkey Sanctuary en met Marina om de juiste gemotiveerde 
stagiaires en vrijwilligers te vinden. Tevens help ik de website bij te 
houden, al met al een leuke klus die ik op vrijwillige basis met 
liefde doe. 
Marina is erg blij met mijn hulp het verlicht haar taak enorm. 
 
I am Bianca and I help with the recruitment at Donkey Sanctuary 
and with Marina to find motivated interns and volunteers who are 
fit to work here. Besides that I help with maintaining and keeping 
track of the website. It is a very fun job I do as a volunteer and with 
a lot of love.  
Marina is very happy with my help and it helps to make her job a little easier.  

 
 
 
 
 



  

Bedankt! 
Er is door de enorme prijsstijgingen van eten voor de ezels, hooi en brokken en het vervoer altijd 
veel geld nodig. Op dit moment voeden we 793 monden. De Bonairiaanse overheid laat het nog 
altijd afweten om ons subsidie te geven. Vandaar dat wij altijd blijven vragen: denk aan ons met 
welke gelegenheid u ook iets financieel kan missen, blijf ons steunen want zonder u kunnen wij het 
niet redden.  
 
We gaan het nieuwe jaar vol goede moed in. We hopen snel te kunnen starten met het storten van 
beton zodat de zorgweide, tweede moederweide en de seniorenweide daarvan voorzien worden. 
We willen jou van harte bedanken voor de steun in het afgelopen jaar. Ten slotte willen wij jou, 
namens het volledige Donkeyteam, een fijne kerst en een gelukkig nieuw jaar wensen! 
 
Thank you! 
Due to the huge raises in price for food, hay and pallets for the donkeys we always need a lot of 
money. At the moment we need to feed 793 donkeys. The Bonairian government still declines to help 
giving us financial support so we can not do this without you. We always ask you to keep supporting 
us. Think of us we you have the opportunity, financially, to donate.  
 
We will enter the new year with a lot of courage. We hope to start pouring concrete in the special 
care meadow, second mothermeadow and senior meadow really soon. We want to thank you from 
the bottom of our hearts for supporting us the past year. Lastly we, on behalf of everyone in the 
Donkeyteam, want to wish you a very merry Christmas and a happy new year!  
 
 

Fijne kerst! Merry Christmas! Feliz Navidad! Frohe Weinachten! Joyeux Noël!  
 

 

 

 

 Het is ook mogelijk om op onderstaande rekening geld te doneren. 

ING Bank Nederland 

IBAN: NL82 INGB 0003921224 t.n.v. Mevrouw M.M. Melis - inzake Donkeys Help 

Swift: INGBNL2A 

You can donate in dollars to the following bank account. 

Maduro & Curiël’s Bank Bonaire 

Account number: 10878904 t.n.v. Stichting Donkeys Hellp 

Swift: MCBKBQBN 

 


