
 DONKEY SANCTUARY  
   BONAIRE NIEUWSBRIEF

Aan al onze sponsors, adoptie ouders, donateurs 
en vrienden van onze Donkey Sanctuary 

DECEMBER 2021

Een ieder die het maar lezen wil, bedank ik, Marina, uit de 
grond van mijn hart voor alle hulp die wij hebben gekregen in 
dit afgelopen, moeilijke jaar 2021! Mijn speciale dank gaat uit 
naar onze ezelvriendin Ann Sterling en onze vrienden Bert, 
Laura en Wessel voor hun goede steun in deze tijd!

Dat het niet alleen een moeilijk jaar voor ons was dat weet ik 
zeker en laten wij met ons allen proberen om van het nieuwe 
jaar 2022 een beter jaar te maken. Omwille van het welzijn en 
de toekomst voor de ezels hebben wij ook een regel in gevoerd 
voor al onze medewerkers die bij ons helpen, men moet 
gevaccineerd  zijn, en  opletten met wie zij omgaan, wij kunnen 
ons geen ongemakken veroorloven omwille van onze 770 ezels.

Wij hebben nog wat uitdagingen voor 2022, alle ezels willen 
wij een beter leven geven. Een actie beginnen om geen 
invoerrechten meer te betalen op Bonaire op het eten voor 
de ezels, wat meer vast personeel en een vrolijke beplanting 
overal in het park waar mogelijk is.

Dus kortom we gaan niet bij de pakken neerzitten, we gaan 
er zoals elk jaar weer voor samen met ons team en wensen 
iedereen hele fijne feestdagen  en vooral een voorspoedig 2022 
en wie weet tot ziens.

Blijf alstublieft allemaal  gezond !

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

Liefs,    Marina
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De kosten rijzen de pan uit!

Nog steeds zijn de grenzen met Venezuela dicht en 
moeten wij het hooi en de brokken voor de ezels uit 
Nederland importeren, dit kost zo vreselijk veel geld 
meer dan uit Venezuela. Een 40ft container kost aan 
vervoer per zeevracht euro 6500, dan de hooi 6845 
euro en de invoerkosten op Bonaire $2200.-, dat zijn 
enorme bedragen die wij als NON Profit op moeten 
hoesten. Vaak wordt het onderschat hoe moeilijk het 
is om de 770 monden te voeden.

Heel graag zouden wij ontheffing van de 
invoerrechten krijgen, zoals alle Kunukukero’s op 
Bonaire en de Landbouwvereniging alhier. Wij hebben 
diverse aanvragen voor ontheffing gedaan maar 
kregen elke keer nul op ons request.

Dus niet!!! Want volgens de douane vallen wij niet 
onder veeteelt. Maar toen Minister Carola Schouten 
op Bonaire op bezoek was (enige tijd geleden) werden 
wij ook uitgenodigd om ons verhaal te doen.  Zij is 
Minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij??? 
Waar vallen wij dan onder?
 
Zelfs de Flamingo opvang betaald geen invoerrechten 
over het Flamingo voer????

We willen dus hiervoor een petitie 
gaan starten, wie helpt ons hiermee??
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15 leuke weetjes over ezels:

1.  Een ezel is sterker dan een paard 
 van dezelfde grootte

2.  Ezels kunnen alle vier hun poten tegelijk zien

3.  Ezels kunnen enorm variëren in grootte, 
 van 68cm tot 172 cm

4.  Het gebalk van een ezel kan tot 96 km 
 ver dragen in de woestijn

5.  Ezels hebben een ongelooflijk efficiënt 
 spijsverteringsstelsel en gebruiken 95% 
 van wat ze eten

6.  Ezels houden er niet van om lange tijd in de regen  
 te staan, omdat hun vacht niet waterdicht is

7.  Ezels worden al minstens 5.000 jaar als werkdier 
 gebruikt en zijn nog steeds een reddingslijn 
 voor families in delen van Europa, Azië, Afrika 
 en Zuid-Amerika

8.  Gezonde ezels kunnen tot ver in de vijftig leven

9.  Een blinde ezel zal zich vaak hechten aan een 
 ziende ezel die als hun gids zal fungeren

10.  Ezels kunnen een kalmerende invloed hebben op  
 andere dieren

11.  Ezels zijn erg slim met een scherp 
 gevoel voor nieuwsgierigheid

12.  Ezels zijn niet koppig, maar kunnen 
 terughoudend zijn om iets te doen dat mogelijk 
 onveilig is - ze overwegen situaties voordat 
 ze beslissen wat ze moeten doen

13.  Ezels zijn extreem wendbaar en kunnen 
 lastig terrein oversteken

14.  Ezels zijn erg sociaal en vormen een sterke 
 band - je zult vaak paren van beste 
 vrienden binnen een kudde zien

15.  Ezels verschillen van paarden in hun fysiologie, 
 communicatie, denken en gedrag - ze doen 
 hun best met andere ezels als gezelschap



Kleine Max kwam  op 4 Oktober (wereld dierendag) 
als weesje zeer zwak binnen, gevonden op straat, 
doodziek met schuim om zijn mondje. We hebben 
hem eerst sondevoeding gegeven omdat hij zo 
zwak was en de volgende dag meegenomen naar de 
dierenarts. Daar heeft hij een vitamine injectie gehad 
en een vochtinfuus. Marina kreeg hem maar niet aan 
de fles en dan te bedenken dat we 350 veulentjes 
groot gebracht hebben met flessenvoeding. We 
snapten er niets van  en hebben toen een  röntgenfoto 
laten maken van zijn hoofdje. Niets te vinden. Wel had 
hij een wondje onder in zijn kaak zijn. Dit gingen we 
spoelen met jodium en  kwamen erachter dat hij een 
gaatje onderin zijn kaak had die open was tot vlakbij 
zijn keel dus hij kon niet goed zuigen. Marina heeft 
hem 5 dagen met een slangetje door zijn neus gevoed, 
dag en nacht, en nu wordt hij sterker en sterker en 
drinkt de fles. 

Elke dag mag hij, onder toezicht, even lekker 
rondrennen in onze zorgenweide s’middags wordt 
er aan de lijn met hem gewandeld. Zo integreren 
we dit kleine dappere mannetje tussen onze andere 
ezels daar! Ook Max gaat een fijn en gelukkig leven 
tegemoet in onze Sanctuary . 

Donderdag 19 Oktober aan het begin van de avond 
is er op de slingerweg tussen Foodies en Lac een 
prachtig klein ezeltje aangereden .

Wij werden gebeld en zijn snel ter plekke gegaan, 
de aanrijding kon niet worden ontweken want al 
dagenlang waren wij op de hoogte van een grote 
groep hengsten die een vrouwtje en haar jonge veulen 
enorm aan het opjagen waren . Wij zijn na diverse 
meldingen zelf polshoogte gaan nemen en hebben 
dit met onze eigen ogen gezien. Ook hebben we toen 
al geprobeerd mama en baby ezel te vangen maar zij 
werd teveel achterna gezeten door 9 hengsten .

En dan is het nu dus het kleine mannetje, Lewis 
genoemd, ongeveer 4 weekjes oud, die aangereden 
is geworden. Röntgenfoto’s hebben uitgewezen 
dat er een scheurtje in het schouderblad zit en het 
heeft 3 grote wonden van schouder tot onder pootje 
van over de straat schaven . Vrijdags ochtends  zijn 
wij met 5 man 5 uur lang bezig geweest om weer te 
proberen de mama te vangen maar het is niet gelukt, 
we hadden het kleintje aan een lange lijn, maar helaas 
mocht dit niet baten, we moesten het opgeven want 
het veulentje is te zwak en heeft veel pijn om alsmaar 
in de zon te staan dus we konden niet anders als het 
kleintje weer meenemen naar de Sanctuary!

Dit vinden wij zo erg en verdrietig maar het kan niet 
anders, we hadden hem graag bij zijn moeder gezien. 
nu wordt deze keine met veel liefde verzorgt door 
ons, hij drinkt al lekker zijn flesje leeg en met zijn 
wonden gaat het ook goed! Het is ons  gelukt met 
Max en vele veulentjes voor hem, dus nu voor hem 
er tegenaan!
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Kleine Max en Lewis

Kleine Max nu!

Lewis



Ons hekwerk om de Sanctuary gaat stuk. Dit is 
geplastificeerd gaaswerk van B&G waar nu na 11 
jaar overal gaten invallen. Het plastic gaat kapot door 
de zon, waaronder dan het metaal begint te roesten 
en breken door het salpeterzuur in de lucht. Dus we 
hebben dringend nieuw hekwerk nodig om onze ezels 
binnen te houden en andere dieren zoals honden en 
geiten buiten. Ezels zijn territoriaal en dulden geen 
indringers op hun terrein, dus om problemen 
te voorkomen moet dit zsm gerealiseerd worden.

Omdat we nu goede ervaring hebben opgedaan met 
de plaatsing van LESTA hekwerk om de zorgweide,
de senioren wei en voederplaats willen we dit 
graag in ons hele park aan de binnenkant van het 
bestaande hek gaan plaatsen, dus het is tevens 
een extra sterke buffer.

Dit is degelijk, stevig , gegalvaniseerd hekwerk 
6x8x6 mm en gaat zeker 20 jaar mee. We hebben 
4500 meter nodig en dit kost totaal Euro 141.345 
exclusief vervoer. Wij hebben inmiddels 4000 meter 
bij elkaar en dit is onderweg naar Bonaire, omdat de 
militairen ons komen helpen in December met het 
plaatsen van een gedeelte van ons nieuwe hekwerk!

Maar we zijn er nog niet, we moeten nog 500 meter!
De actie die we bedacht hebben geldt nog steeds.
Iedereen die 10 meter of meer sponsord komt in 
onze boom van BEKENDHEID  te hangen (Met naam 
natuurlijk) 10 meter, inc.bevestigingsmaterialen kost 
Euro 400.- of $480.-

Bedrijven kunnen ons ook helpen en wij kunnen een 
ANBI brief uitschrijven zodat de donatie aftrekbaar 
wordt van de Belasting.

Ook de mensen die ons dmv een kleinere bijdrage 
willen helpen of al geholpen hebben, worden erg 
gewaardeerd en die worden op onze website en FB 
site vermeld!(Mits men dat wil)

Voor eventuele verdere of andere informatie kunt U 
ons een bericht sturen via Messenger op FB of het 
emailadres donkeypalapa@gmail.com

Grote sponsors die ons helpen en hebben geholpen 
met het hekwerk en zeker even in het zonnetje gezet 
mogen worden!

Stichting Opvang de Ezel Societeit
Stichting Ochtendstond
Stichting  Abri voor Dieren
Stichting  Het Waardige Dier
SPCA International  
Lisa & Richard Mann
Chuck & Lisa McKenna
Stichting Nijhof  Mens en Dier
Stichting FamFonds Jan Waal
Dinamo Fonds
Stichting Saan 

Aan alle andere sponsors die 10 meters hekwerk  
of meer hebben gesponsord ook heel veel dank  
want deze namen komen in de boom van bekendheid 
te hangen in ons park zodat iedereen de namen  
kan lezen.

Ook met alle bijdragende donaties zijn we erg blij 
want veel klein maakt ook één groot!We komen nog 
500 meter tekort dus daar gaan we nog even aan 
werken.

Hoe U ons kunt helpen?

Help ons hekwerk gaat stuk
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Mogelijkheid 1: Go Fund Me
U kunt  doneren via onderstaande Go Fund Me link. 
Hier kunt u ook betalen via PayPal, iDEAL 
of creditcard. 
http://gofund.me/20535dc1  

Mogelijkheid 2: PayPal
Met PayPal kunt u snel en gemakkelijk online geld 
overmaken. Om geld over te maken heeft u alleen 
het  mail adres nodig  van de Donkey Sanctuary 
Bonaire deze is hulpvoorezels@gmail.com. Log in op 
uw rekening op www.paypal.nl of op de mobiele 
app van PayPal en klik op Geld overmaken en 
betaalverzoeken. Het enige wat u hoeft te doen is een 
optie te selecteren en het e-mailadres  en het bedrag 
in te voeren. Het geld wordt dan op de rekening 
gestort van Donkey Sanctuary Bonaire. 

Een PayPal-rekening openen is gratis en er zijn geen 
periodieke kosten. 

Mogelijkheid 3: Donaties in euro’s
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

Donkey Sanctuary Bonaire heeft een ANBI-beschikking 
van de Nederlandse Belastingdienst. Uw giften 
zijn dus mogelijk fiscaal aftrekbaar.Mail ons voor 
meer informatie! 

Mogelijkheid 4: Donaties in dollars
Het is ook mogelijk om op onderstaande 
rekening geld te doneren. 

Maduro & Curiel’s Bank Bonaire
rekeningnummer 10878904
t.n.v. Stichting Donkeys Help
Swift: MCBKBQBN

Om geld te doneren aan de Donkey Santuary Bonaire zijn er verschillende mogelijkheden



Even je tanden laten zien!

De leeftijd van een ezel zie je aan zijn of haar tanden.
Als we bij onze ezels in de bejaardenwei de tanden 
bekijken zien we dat we hele oude besjes in de 
Sanctuary hebben! Zeker 10 ezels zijn tussen de 35 
en 45 jaar.  De oudste ezel in de Sanctuary was onze 
Smokey,51 jaar,maar helaas in September overleden!

Bij ons in de bejaardenwei voelen ze zich op hun 
gemak. Eten en drinken op tijd,in alle rust kunnen 
eten,medische verzorging  verzorging als dat nodig 
is,af en toe lekker geborsteld of zichzelf kunnen 
borstelen, kortom het leven wat elke bejaarde  
ezel toekomt! 
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Nieuw entree bord!

Ons prachtige nieuwe entree bord is klaar, 
dit ontwerp is gemaakt door Deviate Design hier op 
Bonaire, geprint met behulp van Bert van Doren in 
Nederland bij TVE.

Super bedankt allemaal voor deze prachtige bijdrage 
aan ons welkomstbord. Wij zijn er reuze blij mee!
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Kleine nieuwsgierige weetjes!

Dat we,op moment van het schrijven van deze 
nieuwsbrief, 771 ezels in onze opvang. Hoe we dit 
weten, we hebben ze allemaal gechipt. Daar dachten 
we een ochtend mee bezig te zijn maar het werd een 
hele dag! 

Dat we s’morgens om 7.30 u al beginnen met het 
voeren van al deze ezels. Eerst de zorgenwei, dan 
de ezels in het park en als laatste onze oudjes in de 
bejaardenwei! 

Dat ezels erg nieuwsgierig zijn en overal hun leuke 
hoofden insteken om te zien wat je doet! Vooral als 
het om eten  gaat!

Dat ze hun hoofden ook in Uw auto steken als U bij 
ons de sanctuary bezoekt. Daarom adviseren we ook 
altijd om de ramen helemaal open te doen. Dan kunt U 
van die leuke ezelsnuitfoto’s maken.



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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