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Wandeltocht Arubaanse Ezelopvang was een succes 
De tiende editie van de Walkaton, de traditionele wandeltocht van de Arubaanse 
Ezelopvang, was wederom een succes. Een kleine 200 wandelaars hadden de 

moeite genomen om deel te nemen aan deze tocht door 
de Arubaanse natuur. Onder begeleiding en toezicht van 
verschillende ezels waren er ook dit keer weer 
wandelaars en hard  lopers. Voor deze 10de editie hadden 
zich ook lopers aangemeld die al vanaf het begin hebben 
meegedaan en dus hun tiende editie uitliepen. Mito 
Werleman is één van die drie en kwam zowaar als eerste 
binnen na een kleine 29 minuten. Hij werd gevolgd door 
Michael Rasmijn en Randy Brown, die respectievelijk als 
tweede en derde binnenkwamen. Maar het overgrote 

deel van de deelnemers heeft de tocht van 6,5 kilometer heerlijk wandelend 
afgelegd. Halverwege was een pitstop ingelast met verkoelend water waar dankbaar 
gebruik van werd gemaakt. En aan het einde van de tocht waren er voor iedere 
deelnemer een klein 
kadootje en grote 
bakken vers fruit, 
verzorgd door sponsor 
Super Food. Omdat het 
een jubileumloop was 
heeft de Nederlandse 
Stichting Dierenlot de 
totale opbrengst van 
deze wandeltocht 
verdubbeld. Dus niet 
alleen een gezonde en gezellige wandeltocht, maar ook nog eens een prima 
opbrengst voor de Arubaanse Ezelopvang. 
 
Tegen de verveling en voor de gezondheid 

Buiten eten en poepen vinden de ezels het ook heel leuk 
om een beetje te spelen. En dat doen ze dan weer heel 
graag met kokosnoten. Soms lijkt het wel het trainingsveld 
van een doorsnee voetbalelftal, zo kunnen ze dan tekeer 
gaan. Dus mocht u nog wat van die dingen in uw tuin of 
naaste omgeving hebben liggen, dan graag richting de 
Ezelopvang. En we zijn ook altijd op zoek naar Khiwi 
bonen. De ezels vinden ze lekker en ze zitten boordevol 
vitamines. Dus gezond en voedzaam. 
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Sabbatical doorgebracht bij de ezels 
De Nederlandse Mirte van Wijk wist even niet meer wat ze nu wilde gaan doen met 
haar leven. En dus nam ze een jaartje vrij om er eens goed over na te denken. Van 
november tot april was ze op Aruba en vulde ze een paar middagen per week met 
vrijwilligerswerk bij de Ezelopvang. Lekker even Desiree wat werk uit handen nemen, 
zodat die weer eens wat extra tijd aan andere zaken kon besteden. En het jaartje vrij 
heeft gewerkt; ze heeft met volle overtuiging in september weer aan de studie. 
Namens ons allen bedankt en veel succes met je studie! 
Maar… haar vertrek maakt ons vrijwilligersprobleem alleen maar groter. Een paar 
nieuwe enthousiaste eilanders zou meer dan welkom zijn. Ons opperhoofd Desiree 
moet momenteel teveel dagdelen actief zijn op de Ezelopvang, waardoor er te weinig 
aandacht is voor belangrijke zaken als fondsenwerving en sponsoring.  
Inmiddels heeft onze nieuwe secretaris Dirk Ormel wel een paar administratieve 
zaken van haar 
overgenomen, maar toch.. 
Heb je wat tijd over en 
vind je het leuk om binnen 
een groep (mensen en 
ezels) actief te zijn, meld 
je dan aan. Bel Desiree op 
5932933 en voor je het 
weet sta je heerlijk in de 
buitenlucht toeristen rond 
te leiden, uitleg te geven, 
souvenirs te verkopen of 
gewoon lekker poep te 
scheppen. 
 
Nieuwe gratis advertenties 

Onze afdeling marketing (klinkt wel hè..) heeft voor een aantal 
nieuwe advertenties gezorgd. Met regelmaat hebben lokale 
dagbladen een stukje over in de opmaak van hun krant en plaatsen 
hier dan gratis advertenties van 
non-profit organisaties. Hiermee 
vullen ze dan de krant op. Als 
Ezelopvang zijn we afhankelijk 
van dit soort publiciteit. En hoe 
mooier het beschikbare 

materiaal, hoe makkelijker de bladen het 
gebruiken. We hebben verschillende advertenties 
en die dan ook weer in kleur en zwart-wit 
beschikbaar gesteld. En dat werkt! Het dagblad 
Amigoe plaatst gemiddeld één advertentie per dag. In de ene advertentie roepen we 
donateurs op, in de andere bezoekers of vrijwilligers. 
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Escape from Bringatraz 
Op Bringamosa maken (of liever maakten) we vaak gebruik van de plaatselijke 
begroeiing. Een dikke haag van cactussen werkte als een soort hek afdoende. Tot er 
een paar cactussen de geest gaven. Zonder dat we er erg in hadden ontstonden er 
gaten in de heg. En daar werd door een grote groep ezels dankbaar gebruik van 
gemaakt. Nieuwsgierig als ze zijn verdwenen er maar liefst 20 van de 68 ezels die 
we in Bringamosa opvangen. En dat leidde weer tot een heleboel telefoontjes op de 
desbetreffende zondag over gesignaleerde ezels; we begrepen er helemaal niets 
van. Totdat we op maandag 3 ezels zagen staan voor de ingang van Sta Lucia. We 

herkenden gelijk 
Sassy, Browney en 
Ramon. Met spoed 
naar Bringamosa om 
de oorzaak te 
zoeken. Dat duurde 
even, maar 
uiteindelijk hebben 
we de plek 
gevonden en nu 
staat daar ook een 
onverwoestbaar hek. 
Inmiddels zijn ze 
allemaal op één na 
weer terug in de 
Ezelopvang. Azzy is 
nog een beetje aan 

het buiten spelen en heeft daar een vriendje gevonden. Ze wordt regelmatig 
gesignaleerd, maar tot op heden heeft ze zich nog niet gemeld.  
 
Aruba Donkey Program 

In maart hebben we het Support The Aruban Donkey 
programma geïntroduceerd. Voor slehts 10 gulden ( $ 6,-) per 
maand ben je lid en ondersteun je de Ezelopvang met je 
maandelijkse donatie. Op deze manier proberen we wat meer 
structuur aan te brengen in onze broodnodige inkomsten. We 
hebben vier zaterdagen bij de lokale middenstand gestaan en 
er was in die periode ook een (gratis) commercial op tv.  
Die kunt u nog zien op: 
www.youtube.com/watch?v=naI72ajOCNM&feature=youtu.be 
Het begin is hoopgevend (ongeveer 35 inschrijvingen), maar 
we zijn er nog lang niet. Dus gaan we gewoon door met het 
promoten. Want we hebben de centjes, zoals altijd, weer heel 
hard nodig.  

 

http://www.youtube.com/watch?v=naI72ajOCNM&feature=youtu.be
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De ziekenboeg 
Met zo’n grote groep ezels heb je altijd wel wat zieke of gewonde exemplaren. Soms 
is dat allemaal prima op te lossen, soms zijn we genoodzaakt om drastische 
maatregelen te nemen. Zo is Miracle weer helemaal opgeknapt. Na een verkeerde 
bevalling met allerlei complicaties was het bijna kantje boord. Dierenarts Ricardo 
moest twee keer per dag langskomen om het infuus te verwisselen en de nodige 
medicijnen te geven. Met ontstekingsremmers, pijnstillers en vooral ook veel suikers 
heeft ze deze nare periode van maar liefst zes weken overleefd. En nu is ze voor 
100% gezond verklaard en 
vormt met wat vriendinnen 
een heel gezellige groep. 
Met Roulette gaat het nog niet 
zo goed. Er is een 
schildklierprobleem 
vastgesteld en momenteel 
onderzoeken we de 
mogelijkheden om hem 
hiervoor te behandelen. Over 
ezels en hun problemen met 
schildklieren is nog maar 
weinig bekend. Een en ander 
werd zichtbaar op een echo die de dierenarts heeft gemaakt. We doen er echt alles 
aan en hopen van harte dat het allemaal goed gaat komen. 
En het ging al helemaal niet goed met een baby ezeltje dat gevonden was in Rooi 
Koochi. Ze had een fikse wond op haar heup en liep ook heel ongecoördineerd. Als 
ze al liep, meest van de tijd lag ze gewoon. We hebben echt van alles geprobeerd 
om deze kleine te redden. Maar dat bleek helaas niet mogelijk. Uiteindelijk hebben 
we de kleine op advies van onze dierenarts in moeten laten slapen. Vooral om er van 
te leren is autopsie uitgevoerd en daarbij bleek dat er bij de kleine in haar gewrichten 
geen kraakbeen aanwezig was. Dit wordt veroorzaakt door inteelt. 
 
Zoutpilaren 

Het heeft even geduurd, maar het resultaat was het wachten 
meer dan waard. De palen en de zoutblokken waren niet het 
probleem, maar de “hoedjes” vroegen om vakwerk. De eerste 
aanbieder had ons in de steek gelaten en het duurde bijna een 
jaar voordat we een ander konden vinden die de klus aankon. 
Ezels moeten bij tijd en wijle geholpen worden aan zout en 
mineralen. Die likken ze dan van de blokken die onder deze 
hoedjes hangen. Maar nu staan er dan ook een paar keurige 
zoutpilaren op Bringamosa. 
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Loslopende ezels 
Buiten de ezels van onze Ezelopvang lopen er ook nog steeds ezels los over het 
eiland. Als het gevaarlijk wordt, dan proberen we ze te vangen en naar onze 
Ezelopvang te brengen. Dat lukt niet altijd en soms leveren loslopende ezels ook 
geen of weinig gevaar op voor henzelf of de omgeving. Zo loopt er op Seroe 
Colorado nog een groep van 16 ezels los rond, twee mannetjes en 14 vrouwtjes. De 
twee mannen zijn vader en zoon, terwijl de meeste dames ook nog eens duidelijk 
dochters van de vader-ezel zijn. En dat gaat eigenlijk prima; het enige probleem is de 
voortplantingslust en de daarbij horende gevaarlijke kans op inteelt. Dus moeten de 

beide mannetjes op korte termijn gecastreerd worden. In de toekomst zullen we vers 
bloed vanuit Venezuela en Colombia naar Aruba brengen. Dit om te voorkomen dat 
er nog meer inteelt komt. We willen niet dat de Arubaanse ezel uitsterft, tenslotte 
hoort de ezel bij de Arubaanse cultuur. 
 
Op de buis 

Om aandacht van bezoekers en sponsors te vragen voor 
onze Ezelopvang, proberen we zoveel als mogelijk de 
aandacht van de media te vangen. En dat is ons ook deze 
keer weer gelukt. Interesse? Voor een interview van Curtis 
Robinson luister je via http://onehappypodcast.com/ep10/  
en voor een film van Lucy’s Vet Ventures (is bedoeld voor 
National Geographic) kijk je: 
www.youtube.com/watch?v=wdeEpJBqV0I&app=desktop 
 

 
 
 

http://onehappypodcast.com/ep10/
http://www.youtube.com/watch?v=wdeEpJBqV0I&app=desktop
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Stand van zaken op Bringamosa 
We zijn inmiddels begonnen met de bouw van het bezoekerscentrum op onze 
nieuwe locatie Bringamosa. Zodra dit gereed is gaan we ook verhuizen. Niet alleen 
onze mensen en materialen, maar uiteraard ook alle ezels die momenteel nog op 
verschillende locaties zijn gestationeerd. Dan openen we Bringamosa feestelijk en 

sluiten we Sta Lucia. Wanneer dat precies gaat gebeuren 
zullen we dan beslist via alle mogelijke media gaan 
communiceren, voorlopig zitten we nog gezellig op Sta 
Lucia. Maar… het moment van verhuizen komt steeds 
dichterbij. Alle ezels op één ruime locatie met voldoende 
faciliteiten, een droom wordt werkelijkheid. De basis van het 
nieuwe bezoekerscentrum bestaat uit twee nieuwe 
containers, die geschonken en geplaatst zijn door drie 
sponsors: Het ons altijd trouwe Super Food (die Jack is écht 
geweldig!), GLE Caribbean Line en GP Cargo. Bedankt! 
 


