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1. Inleiding 

Stichting Salba Nos Burico, handelend onder de naam ‘Donkey Sanctuary Aruba’ 

(DSA) is opgericht op 14 april 1997. De voornaamste reden voor het oprichten van 

deze stichting is een veilige plek creëren en onderdak te bieden aan ezels, waar 

ze goede verzorging (voeding en medisch) en de juiste aandacht krijgen. Voor die 

tijd was het een veel voorkomende gebeurtenis, dat wilde loslopende ezels 

gewond of gedood langs de wegen werden aangetroffen, wat een gevaar voor 

zowel mens als ezel veroorzaakte. Af en toe waren er gevallen van arme, 

onschuldige ezels die opzettelijk werden verwond en mishandeld. Een vreselijk lot 

dat geen enkel dier zou moeten doorstaan. De aanleiding voor het oprichten van 

de stichting, was dan ook een specifieke gebeurtenis waarbij een veulen door een 

groep kinderen overgoten werd met kokend water. De stichting heeft zich over 

deze ezel, die in 1994 is geboren, ontfermd en is nog steeds in leven. Zijn naam is 

Ban Ban. 

 

De stichting is een non-profit organisatie en de dagelijkse werkzaamheden worden 

voornamelijk uitgevoerd door vrijwilligers. De manager van de Donkey Sanctuary 

en één werknemer staan op de payroll van de stichting. 

 

De dagelijkse voorkomende werkzaamheden bestaan uit: 

Voeren van de ezels, katten, kippen en pauwen.  

Schoonmaken en vullen van de drinkbakken in de stallen, hoofdgebied en 

paddocks. 

Uitmesten van de stallen.  

Hoofdgebied ontdoen van ezelpoep.  

Indien nodig het verzorgen van wonden en/of toedienen van medicatie en 

assisteren van de dierenarts.  

Controleren van alle ezels op gezondheid, als ze niet eten zijn ze ziek. In aparte 

hokken zetten (die op slot kunnen) van zieke of manke ezels en dit melden aan de 

manager.  

Het gehele terrein dagelijks aflopen om alle ezels te (kunnen) controleren.  

Het schoonmaken (stoffen en vegen) van het bezoekerscentrum.  

Wanneer er een tour van toeristen komen deze opvangen, rondleiden en 

voorlichting geven, over de geschiedenis en het heden van de ezel op Aruba en 

informatie verstrekken over de ezels zelf. 

De gasten informeren op welke manieren zij kunnen doneren/ondersteunen. 

Verkoop van souvenir of een drankje en deze transacties vastleggen in het 

kassasysteem. 

Schoonmaken van de winkel, bar, badkamers en vuilnisbakken verschonen. 

Aanvullen van voorraad in de winkel en de bar. 
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 2. Doelstellingen, toelichting en uitwerking 

De doelstellingen van de stichting zijn: 

 

1. Bewustwoording Arubaanse bevolking van de rol van de ezels in de 

geschiedenis van Aruba en de wilde ezels in het hier en nu. 

 2. Opname en zorg voor de zieke en zwakke ezels als gevolg van verwondingen, 

ziektes, verwaarlozing en mishandeling. Ook ter bescherming van verkeer. 

 3. Voorkomen van inteelt door middel van castratie van alle Arubaanse hengsten 

en introduceren van een beperkt fokprogramma ten behoeve van instand 

houden van de ezels op Aruba. Een fokprogramma met “vers bloed” vanuit 

omliggende (ei)landen  

4. Voorkomen van het uitsterven van de Arubaanse ezels en het creëren van een 

gezonde en veilige leefomgeving waarin zij een goed en waardig bestaan 

hebben.  

 

Toelichting en uitwerking van de doelstellingen:  

 

Doelstelling 1 

 

Geschiedenis van de ezel op Aruba: 

  

Ruim 500 jaar geleden is de Nubische Ezel, Equus asinus, vanuit het 

Middellandse Zeegebied op Aruba en omliggende eilanden en landen 

geïntroduceerd door de Spanjaarden.  

Ongeveer 2000 jaar geleden werden ezels voor het eerst gebruikt als trekdieren, 

Ze werden ingezet langs de Zijderoute, die van China naar het Middellandse 

zeegebied liep.  

De ezels vervoerden zijde voor handelaren, die dit vervolgens ruilden voor andere 

goederen. Het was een lange en zware tocht, de route was ongeveer 6400 

kilometer lang en de reis duurde enkele jaren. Om die reden legde geen één dier 

de volledige route af. Onderweg leidden ongeplande paringen tot vermenging van 

soorten. Dat was het begin van de diversiteit in ezelsoorten die we nu kennen. De 

reis eindigde in de havens van de Middellandse Zee in Griekenland en Italië, het 

Midden Oosten en de Egyptische stad Alexandrië.  

Het is een woestijndier en kan, indien nodig, 4 dagen zonder water. De grote oren 

dienen als radiator en zorgen ervoor dat hun lichaamstemperatuur niet te hoog 

wordt. 

Het zijn slimme en trouwe dieren, die zich goed hebben kunnen aanpassen aan 

het klimaat en de flora op Aruba.  

  

Op Aruba werden de ezels jarenlang als lastdier en transportmiddel gebruikt en 

speelde daardoor een belangrijke rol in de Arubaanse economie. Totdat ze 

overbodig werden door de introductie van de auto. Ze werden losgelaten en 

konden in eerste instantie goed voor zichzelf zorgen. 
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 2. Doelstellingen, toelichting en uitwerking 

Er zijn nog kleine groepen ezels die in het wild leven, waarvan er enkele bij de 

stichting bekend zijn. Zij bevinden zich in de buurten van Seroe Colorado, 

Savaneta/ Seroe Alejandro en Jamanota. Daaronder bevinden zich twee ezels die 

jaren geleden zijn uitgebroken uit de opvang van de stichting. Zij lopen continu 

heen en weer tussen Bringamosa en Alto Vista. 

Als deze wilde ezels gewond of ziek zijn, worden ze direct gevangen en van 

medische zorg voorzien. Het streven is om alle wilde ezels op te vangen, gezien 

de mate van inteelt en het verdwijnen van het laatste stukje habitat bij Seroe 

Colorado, een probleem vormen. Er wordt momenteel een hotel resort gebouwd  

op Seroe Colorado en op de planning staat de bouw van nog meer hotel projecten 

in deze omgeving.  Dit alles zal van negatieve invloed zijn op de ezels die hier 

leven.  

Daarnaast is van negatieve invloed het bijvoeren van deze ezels in Seroe 

Colorado. Goedbedoeld maar niet de voeding die ze zouden moeten krijgen, van 

kipnuggets tot snoep. Twee nadelige gevolgen hiervan zijn:  

  

1. De ezels zijn te dik en daardoor hebben vele merries al het leven gelaten bij 

een geboorte, waarbij ook het veulen het niet heeft overleefd. Laatste geval (in 

2019) was dat het veulen 22 kg woog bij geboorte. Normaal geboortegewicht is 

rond de 15 kg. Dit veulen zat vast in het geboortekanaal. Bij het eruit trekken van 

het veulen is de moeder dusdanig verwond geraakt, dat zij niet meer op kon staan 

en uiteindelijk is overleden.  

2. De ezels zijn hierdoor dusdanig “tam” geworden dat ze midden op de weg lopen 

en een gevaar voor het verkeer vormen. 

  

Het vangen van de wilde ezels is niet makkelijk, omdat ze gedurende de dag zich 

in de vrije natuur ophouden, waar je niet goed bij kan komen. 

  

Bij een bezoek aan de Donkey Sanctuary Aruba worden onze gasten (lokaal en 

internationaal) geïnformeerd over de geschiedenis en het voortbestaan van de 

ezels op Aruba.  

Donkey Sanctuary Aruba is 7 dagen per week, 364 dagen per jaar open van 9 AM 

tot 4 PM en verwelkomen 28,000 bezoekers per jaar. Op basis van gegevens in 

2019. Deze bezoekers bestaan uit voornamelijk toeristen maar ook veel lokale 

mensen met name op zon- en feestdagen. 

Door de Covid 19 pandemie vanaf maart 2020, is het aantal bezoekers aanzienlijk 

afgenomen door de drastische afname in het aantal toeristen die Aruba bezoeken. 

  

De stichting bezoekt scholen met hetzelfde doel. Daarnaast komen scholen aan 

het eind van het schooljaar en rond dierendag met een schoolreisje naar de 

sanctuary, om te helpen met voeren en schoonmaken. Daarna krijgen ze 

voorlichting over de ezels op Aruba, hun geschiedenis, wat voor soort dier het is 

met welke specifieke kenmerken, wat hun dieet is, hun gewoontes zijn en waar ze 

oorspronkelijk vandaan komen. 
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 2. Doelstellingen, toelichting en uitwerking 

Doelstelling 2 

  

De stichting is begonnen met de opname van 10 ezels (waarvan er nu in 2020 nog 

5 van in leven zijn). In 1997 en gedurende de jaren daarna zijn er in totaal 171 

ezels opgevangen, waarvan er momenteel nog 121 ezels van in leven zijn. 50 

Ezels zijn gestorven door ouderdom, ziektes of door gevolg van auto ongelukken 

alsnog komen te overlijden. De jongste ezel is ongeveer 4 jaar oud en de oudste 

ezel is plus minus 35 jaar oud. 

  

De eerste opvang/sanctuary is in 1997 gebouwd op Santa Lucia (terrein 

van15.000 m² groot), alles kleinschalig en met hout. 

In het jaar 2000 is al uitgeweken naar de nieuwe locatie op Bringamosa wat op dat 

moment uit 22.500 m² groot terrein bestond. 

In die tijd alleen bedoeld voor meer ruimte om de ezels op te kunnen vangen. In 

2006 is besloten om van Bringamosa de hoofdlokatie te maken. Er is destijds een 

officieel verzoek ingediend om het terrein op de naam van de stichting te krijgen. 

Het heeft tot in 2016 geduurd voordat alles rond was en de verhuizing naar 

Bringamosa heeft kunnen plaats vinden. 

Dit terrein op Bringamosa is toen uitgebreid tot 40.000 m². 

Bringamosa is dus veel groter opgezet dan de opvang in Santa Lucia. Het 

bezoekerscentrum is 280 m² ten opzichte van het bezoekerscentrum in Sta Lucia 

van 60 m² grootte. 

In het begin van 2020 is de buitenkant van het bezoekerscentrum opgeleukt met 

een prachtige muurschildering. Dit nadat alles weer goed in de verf is gezet tijdens 

de jaarlijkse vrijwilligersactie van “Aruba doet”. 

  

Op Bringamosa hebben de dieren voldoende ruimte om goed te kunnen 

rondlopen, hetgeen bevorderlijk is voor de spijsvertering. De stallen zijn ruimer 

opgezet. Er is een voedergang gerealiseerd en aparte weides voor ezels die wat 

meer eten of juist wat minder eten nodig hebben. Alles is met gegalvaniseerd staal 

gebouwd, duurder, maar ook duurzamer. Hoeft niet ieder jaar vervangen te 

worden zoals hout.  

 

In de eerste paar jaren van het bestaan van de stichting werden alleen de 

gewonde en zieke ezels opgenomen, maar naarmate er meer mensen op het 

eiland kwamen wonen, werden er steeds meer ezels aangereden. Daarom is in 

2008 besloten om actiever ezels op te gaan nemen.  

Alle ezels die ziek of gewond binnen komen krijgen direct kwaliteitszorg door 

onze, aan de stichting verbonden dierenarts. Daarnaast wordt iedere ezel voorzien 

van een microchip, krijgen jaarlijkse vaccinatie tegen tetanus en worden 

ontwormd. 

Indien nodig worden ook voedingssupplementen gegeven.  

De micro chip correspondeert met de naam van de ezel in onze database en aan 

de medische geschiedenis wat in het systeem van de dierenarts vermeld staat. Bij 

afwezigheid van de manager, die elke ezel bij naam kent, kan een ieder de ezel 

“lezen” met een microchip reader. Hetgeen belangrijk is voor o.a. medische zorg 

en fokprogramma. 
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 2. Doelstellingen, toelichting en uitwerking 

Doelstelling 3 en 4 

  

  

Vanaf de beginjaren is al besloten om iedere hengst bij binnenkomst te castreren, 

aangezien het uitgangspunt een zeer kleine genetische pool was van 20 ezels in 

de jaren 1970. Daardoor is er veel inteelt onder de ezels ontstaan. Dit vertaalt zich 

in een chronische infectie in de oren, gewrichtsproblemen (infecties) en over of 

onderbijt van het gebit. 

  

Om weer een gezonde ezel te introduceren op Aruba kunnen we met onze 

vrouwtjes, welke nog steeds vruchtbaar zijn en na een test door de dierenarts 

gezond verklaard worden, een nieuwe bloedlijn opstarten. Het heeft 10 generaties 

nodig om weer een gezonde ezel geboren te laten worden. Een vrouwtjesezel is 

met 4 jaar klaar om gedekt te worden. De draagtijd is 11 tot 14 maanden. Dus dit 

zou iedere 5 jaar nieuwe veulens kunnen opleveren.  

  

In 2016 is een eerste start gemaakt om een beperkt fokprogramma op te starten 

met een ezel uit Curacao. Helaas bleek hij niet vruchtbaar te zijn. 

Het plan is om 2020/2021, mits de coronarestricties het toelaten, 2 gezonde 

hengsten vanuit Bonaire te laten overkomen en daarmee een beperkt 

fokprogramma op te starten. Zodat er over een paar jaar weer nieuwe hengsten 

zijn, enzovoort. 

  

Gedurende de komende tijd zal verder uitgewerkt moeten worden wat de te 

ondernemen stappen hierin zullen zijn en welke kosten dit met zich mee zal 

brengen. 

Hoe dit gefinancieerd kan worden. Vanuit eigen vermogen of extra fundraising. 

Reis- en verblijfkosten van de begeiders. Vervoerskosten van Bonaire naar Aruba. 

Wat niet rechtstreeks kan maar via Curacao. Zodat opvang in Curacao ook 

geregeld en berekend moet worden. 

Veterinaire kosten, kosten gedurende de dracht van de ezels  etc. 

Er dient ook rekening gehouden te worden dat we ezels aan ouderdom zullen 

verliezen. 
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 2. Doelstellingen, toelichting en uitwerking 

Nevengeschikte doelstelling 

  

Naast de genoemde hoofddoelstellingen houdt de stichting zich ook bezig met het 

project ‘European Solidarity Corps’.   

Het ‘European Solidarity Corps’ is het nieuwe initiatief van de Europese Unie dat 

jongeren kansen biedt om vrijwilligerswerk te doen of te werken in projecten in 

eigen land of in het buitenland, die ten goede komen aan gemeenschappen en 

mensen in heel Europa. 

  

De Donkey Sanctuary Aruba is inmiddels zelf geaccrediteerd voor het ‘European 

Solidarity Corps’. Dit is een organisatie die financieel gedragen wordt door de 

Europese Unie en samenwerkt met Erasmus+ (een ander jeugdprogramma van 

de Europese Unie).  

Middels deze organisatie geeft de stichting jong volwassenen een kans om 

zichzelf te verbeteren en een tweede kans te krijgen in het leven. De kans om 

ervaring op te doen en andere culturen te leren kennen. Soms in de vorm van een 

stage van hun opleiding en soms om zelf tot inzicht te komen wie ze zijn en wat ze 

willen in het leven. 

De stichting heeft hier al fantastische resultaten van gezien. Voordat de stichting 

zelf geaccrediteerd werdt, heeft Donkey Sanctuary Aruba ruim 6 jaar met de 

Engelse organisatie ‘Everything is Possible’ samengewerkt in dezelfde soort 

projecten. 

Omdat hier een beperkte subsidie beschikbaar voor is, heeft de stichting met 

behulp van een donatie van ‘CEDE Aruba’ begin 2020, twee appartementen met 

vier slaapplaatsen, badkamer en keuken, boven het bezoekerscentrum kunnen 

bouwen. 

Waar Donkey Sanctuary Aruba niet alleen deze vrijwilligers/studenten, maar ook 

vrijwilligers/studenten die op eigen initiatief naar Aruba willen komen, kunnen 

huisvesten.  

Vanuit het beschikbare budget per vrijwilliger/student moet huisvesting, vervoer, 

ticket, eten en drinken betaald worden. De vergoeding/reservering voor de 

huisvesting en wat normaal aan huur voor een auto betaald wordt,  zal ten goede 

komen van de Donkey Sancutary Aruba. De stichting heeft in 2020 een 

tweedehands auto aangeschaft voor deze vrijwilliger/studenten.  

De accomodatie en auto zullen gedeeld moeten worden door maximaal 4 

personen. 

Voor meer informatie hierover, zie ook onze website:  

http://main.arubandonkey.org/portal/index.php/volunteers/volunteers-and-

apartments 

  

Bovenstaande is voor de stichting een win-win situatie. Op deze manier geeft de 

stichting jongeren een kans en zij helpen de stichting met de zorg voor 120+ ezels. 

Het is altijd moeilijk om vrijwilligers te krijgen en te behouden. Velen van deze 

vrijwilligers zijn hier voor een bepaalde tijd en gaan na een paar jaar weer terug 

naar hun land van herkomst. 

 

 

 
 

http://main.arubandonkey.org/portal/index.php/volunteers/volunteers-and-apartments
http://main.arubandonkey.org/portal/index.php/volunteers/volunteers-and-apartments
http://main.arubandonkey.org/portal/index.php/volunteers/volunteers-and-apartments
http://main.arubandonkey.org/portal/index.php/volunteers/volunteers-and-apartments
http://main.arubandonkey.org/portal/index.php/volunteers/volunteers-and-apartments
http://main.arubandonkey.org/portal/index.php/volunteers/volunteers-and-apartments
http://main.arubandonkey.org/portal/index.php/volunteers/volunteers-and-apartments
http://main.arubandonkey.org/portal/index.php/volunteers/volunteers-and-apartments
http://main.arubandonkey.org/portal/index.php/volunteers/volunteers-and-apartments
http://main.arubandonkey.org/portal/index.php/volunteers/volunteers-and-apartments
http://main.arubandonkey.org/portal/index.php/volunteers/volunteers-and-apartments
http://main.arubandonkey.org/portal/index.php/volunteers/volunteers-and-apartments
http://main.arubandonkey.org/portal/index.php/volunteers/volunteers-and-apartments


  

8 

3. Toekomstige projecten en belang daarvan 

Op de wenslijst staat de aanleg van een betonplaat om het bezoekers centrum 

heen, om te voorkomen dat de ezels teveel zand met het eten meekrijgen.  

De stichting verkoopt emmertjes met voer voor USD 1 en voor USD 3 i.p.v. entrée 

geld. 

De opbrengst in 2019 hiervan was AWG 21,434. 

Wanneer bezoekers de ezels voeren dan wordt er vaak gemorst. De brokjes 

komen in het zand terecht en met het opnibbelen uit het zand, komt er altijd zand 

mee naar binnen. In 2019 is er een ezeltje overleden, die een hele harde bal van 

zand in zijn darmen had. De gladgepolijste bal leek in eerste instantie op een 

kokosnoot, maar bleek bij stuk maken zand te zijn. De bal blokkeerde zijn darmen. 

De prioriteit voor de bouw van deze betonplaat is hoog. Het stond op de lijst voor 

2020, maar door de uitbraak van Covid 19 en verplichte sluiting in maart 2020, 

heeft de stichting dit project voorlopig stil moeten leggen. Er zal een speciale 

inzamelingsactie voor opgezet moeten worden. 

  

In verband met het fokprogramma is het ook belangrijk dat er een DNA onderzoek 

plaats zal vinden, om o.a. te kunnen zien hoe de familiebanden onder de ezels in 

elkaar steekt. We zullen dit plan nog verder moeten uitwerken.  

  

Bij de bouw van het bezoekerscentrum in 2016 heeft de stichting een tijdelijke 

keuken en winkel ingericht. Het plan is om dit nog efficienter te maken. Daarvoor 

zal de stichting een plan moeten uitwerken.  Welke verbeteringen er precies 

aangebracht moeten worden. Wat de kosten daarvan zullen zijn en hoe dit 

gefinancieerd kan worden. Dit alles heeft op dit moment geen hoge prioriteit. 
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4. Financiering, verwerving van inkomsten 

De bouw van het bezoekercentrum is met name gerealiseerd door een speciale 

inzamelingsactie bestaande uit de verkoop van Delftsblauwe tegeltjes voorzien 

van de naam van de donateur. Deze tegeltjes worden bevestigd op de 

binnenmuren van het bezoekercentrum. Het dak over het bezoekerscentrum is 

gerealiseerd door een extra donatie van de ‘Palm Tours’ gevestigd op Aruba.  

  

Alle verbeteringen, zoals de voedergang, de schaduwplekken op het terrein, het 

wildrooster etc. die zijn aangebracht, zijn gefinancieerd door verschillende 

inzamelingsacties. 

  

Zoals de jaarlijkse wandeling, een bingo, open dagen, SMS aktie, 

kalenderverkoop en verloting van artikelen die de stichting kado krijgt. Maar ook 

grote particuliere donaties, grote donaties uit het bedrijfsleven en erfenissen. Ook 

worden donaties ontvangen vanuit het buitenland zoals van Stichting DierenLot in 

Nederland en Donkey Sanctuary United Kingdom.  

De plaatselijke supermarket ‘Super Food’ heeft een maandelijkse actie waarbij 

iedere klant een  donatie kan doen aan de kassa, voor een voor die maand 

gekozen goed doel. Samen met een aanvullend bedrag wordt dit dan 

overgedragen aan de betrokken stichting. De Donkey Sanctuary Aruba heeft 

hiervan ook mogen profiteren.  

Via sociale media als de facebookpagina en Instagram worden geinteresseerde 

mensen geïnformeerd en op de hoogte gebracht van de dagelijkse gebeurtenissen 

en gang van zaken. 

De stichting heeft ook zeer positieve beoordelingen op Trip Advisor en Google. 

   

Middels een adoptieprogramma,’ Friends of the Aruban donkeys’, een sponsor-  

en supporter programma worden er fondsen geworven. Dit is met name bedoeld 

om de dagelijkse kosten van de verzorging te kunnen dekken. 

Daarnaast is er in het bezoekerscentrum een souvenierswinkeltje ingericht en kan 

er op het terras een drankje/ijsje genuttigd worden. 

Het bezoek aan de Donkey Sanctuary is tevens een toeristische atractie. Met 

name door de Amerikaanse toerist, die voor 80% deel uit maakt van het totale 

toerisme op Aruba. 

 54% van de opbrengst van deze bezoekende toeristen, bestaat uit donaties en 

adopties, hetgeen er voor zorgde dat de stichting ruim voldoende geld had om de 

verzorging van de ezels te garanderen. 

Door de uitbraak van Covid 19 (corona) en de verplichte sluiting in maart 2020 is 

deze opbrengst in eerste instantie geheel weggevallen. 

Er is een promotie video gemaakt rond april/mei 2020 en verspreid via sociale 

media, hetgeen wat extra heeft opgebracht. De manager is zeer actief en tot nu 

toe vaak succesvol in het vinden van personen en organisaties,die bereid zijn 

financieel te helpen.  
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4. Financiering, verwerving van inkomsten 

De situatie die ontstaan is door corona vormt een extra uitdaging gedurende de 

duur van deze pandemie. 

Hoe ernstiger de economische recessie zal zijn als gevolg van de pandemie, hoe 

moeilijker het wordt om fondsen te werven voor de ezels. 

  

Met behulp van speciale inzamelingsacties, erfenissen of grotere donaties kunnen 

speciale projecten uitgevoerd worden. Hierin speelt de verkrijging van de ANBI 

status een belangrijke rol. Er wordt aan gewerkt om deze status nog in 2020 te 

realiseren. 
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5. Beheer en de besteding van het vermogen 

De stichting Donkey Sanctuary Aruba heeft een actuele boekhouding welke wordt 

bijgehouden door de penningmeester van de stichting. Hiervoor wordt het 

Amerikaanse boekhoudprogramma ‘Quickbooks online’ gebruikt. Alle financiële 

transacties (ontvangsten en uitgaven) worden hierin vastgelegd. Welke bedragen 

zijn uitgegeven aan het werven van geld en het beheer van de instelling. Dat geldt 

voor alle kosten, wat de aard en omvang van de inkomsten en het vermogen van 

de instelling is. De bestuurders van Donkey Sanctuary  Aruba ontvangen geen 

loon of vergoeding voor hun werkzaamheden. 

De ontvangen gelden worden aangewend ten behoeve van de uitvoering van de 

doelstellingen van de stichting. 

Aan het einde van het boekjaar wordt door de penningmeester de boeken 

afgesloten. Daaruit wordt de jaarrekening opgesteld, bestaande uit de balans, 

staat van baten en lasten, de toelichting daarop en het bestuursverslag. Het 

bestuursverslag zelf, wordt opgesteld in samenwerking van manager en het 

bestuur. Het bestuur beoordeelt en controleert de stukken en keurt de stukken 

goed middels een ondertekening en dechargeert de penningmeester. Na de 

goedkeuring wordt de jaarrekening op de website van de stichting gepubliceerd. 

  

Ontvangen gelden die gedurende een boekjaar niet worden aangewend, worden 

toegevoegd aan de bestemmingsreserve, wat een onderdeel is van het vermogen 

van de stichting. 

Deze bestemmingsreserve dient deels voor het financieren van projecten, maar 

vooral als buffer in tijden wanneer de opbrengsten tegenvallen. Zoals nu in tijden 

van de Covid 19 pandemie het geval is. 
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 Overige informatie 

De stichting Salba Nos Burico (Donkey Sanctuary Aruba) is geregistreerd bij de 

Arubaanse kamer van koophandel en belastingdienst. 

Het KvK nummer is S365.0 en het belastingnummer is PSN 5036094 

  

Het bezoekadres is Bringamosa 2-Z, Sta. Cruz, Aruba. 

Het postadres is Sero Alejandro 6, Savanera, Aruba. 

Telefoon nummer (ook voor spoedgevallen) is +297 5932933 

  

Website: 

www.arubandonkey.org 

  

Op Facebook en Instagram is de stichting te vinden onder de naam “Donkey 

Sanctuary Aruba”. 

  

Het bestuur bestaat uit 7 bestuursleden. 

Dagelijks bestuur: 

Jacqueline Boderie-Kik, Voorzitter 

Marina Jones, Secretaris 

Petra Berben-Roelofs, penningmeester 

  

Overige bestuursleden: 

Ricardo Contreras - Oduber (dierenarts) 

Esther Melenhorst 

Maritza Mottoa Libreros 

Sheri Tieleman – Shtogrin 

  

De bestuursleden ontvangen geen loon of vergoeding voor hun werkzaamheden. 

  

De dagelijkse leiding van alle operationele activiteiten van de stichting wordt 

uitgevoerd door de ‘managing director’ Desiree Eldering, die is aangesteld door 

het bestuur en geen statutaire bestuurder. De ‘managing director’ ontvangt hier 

een salaris voor. Desiree is ook zeer actief in het opzetten van inzamelingsacties 

en contact leggen met personen en bedrijven voor het verwerven van fondsen.  

Verder heeft de stichting nog 1 betaalde werknemer op de payroll naast 25 

vrijwilligers. 
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