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Nieuwsbrief januari 2015 
 
 
 
 
 
 
 
Januari 2014 

Met een gezellige en grote groep 
wandelaars hebben we genoten 
van onze jaarlijkse Walkathon, 
onze traditionele wandeltocht. Ook 
in dit nieuwe jaar komt er weer een 
nieu  we editie en wel op 17 januari. 
Van 5 tot 7 wordt er dan, onder 
begeleiding van een paar ezels, 
sportief gewandeld. We vertrekken 
weer vanaf de Ayo Rock 
Formations en het inschrijfgeld 

bedraagt 10 florin. Een van onze sponsors, de Nederlandse stichting Dierenlot, gaat 
een verdubbelaar inzetten. Voor iedere deelnemer doneren zij 10 florin extra. Dus we 
hopen dit jaar op een extra groot aantal deelnemers. Inschrijven kan vanaf 4 pm bij 
het vertrekpunt. 
 
Februari 2014 
Op dat moment hadden we maar liefst 4000 
fans op Facebook. En dat is makkelijk en snel 
communiceren met de mensen die onze 
Ezelopvang een warm hart toedragen. 
Inmiddels zitten we al bijna aan de 5000. Zo 
krijgen we al onze nieuwtjes snel bij een grote 
groep fans. 
 
Maart 2014 

Traditiegetrouw worden er op Aruba allerlei karweitjes 
opgeknapt onder de noemer “Aruba Doet”. Een groep 
van 15 vrijwilligers had zich aangemeld voor het bouwen 
van 2 zoutpilaren en het schilderen van alle poortjes. 
Helaas konden de zoutpilaren niet afgemaakt worden 
omdat de aannemer de “hoedjes” niet op tijd geleverd 
had. Gelukkig bleef er nog zat werk over en hadden we 
voldoende verf voor de rode poortjes. Na afloop waren 
niet alleen de poortjes rood, menig vrijwilliger kleurde 
ook heel vrolijk. Ook na de schilderklus bleef het nog 
lang gezellig, want onze eigen vrijwilligsters Ilonka en 
Jeanette verwenden de inwendige mens met een 
heerlijke hap; puur Hollandse saté en een 
aardappelsalade.  
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April 2014 

Onze ezel Fudge was deze maand echt 
aan de beurt. Na een eerste mislukte 
poging moest hij voor een tweede maal 
gecastreerd worden. Omdat we de historie 
van een ezel niet  weten en binnen de 
kudde ook geen inteelt willen, worden alle 
mannelijke ezels gecastreerd. En deze 
Fudge was er beslist aan toe, voor de 
castratie is hij nog weleens ontsnapt. Tot nu 
toe zonder merkbaar resultaat, maar we 
houden alle dames binnen de kudde goed 
in de gaten. 
 

 
Mei 2014 
Deze maand begon met een heel vervelende mededeling vanuit de overheid. Voor 
Desiree was er een arbeidscontract met de overheid. Ze zouden haar tot augustus 
2017 op hun loonlijst zetten en haar detacheren bij de Ezelopvang. Echter, de 
overheid moet bezuinigen en doet dit door afscheid te nemen van personeel met een 
contract. Desiree werd mede gedeeld dat haar contract per 1 augustus 2014 
beëindigd zou worden. En zo 
geschiedde. We zijn nog wel in 
gesprek met minister Mike de Meza, 
maar we zijn nog niet erg positief g  

estemd. Wel zijn we met volop acties 
bezig om de inkomsten van de 
Ezelopvang te verhogen. Zo gaat 
direct na carnaval een nieuw 
programma van start. Hiermee 
vragen we mensen om lid te worden 
van ons “Support the Aruban Donkey 
Program”. Voor tien florin per maand 
ben je lid. Op deze manier proberen 
we een structurele ondersteuning voor de Ezelopvang te verwezenlijken. En we 
importeren inmiddels zelf ons hooi, wat daardoor beduidend goedkoper is geworden. 
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Juni 2014 

Op de toekomstige locatie van de 
Ezelopvang (Bringamosa) is inmiddels 
ook elektriciteit. De kosten hebben we 
voor een groot gedeelte middels 
Crowd Funding kunnen dekken. 
Hiermee hebben we ruim $ 10.000,- 
opgehaald. Dit geweldige resultaat is 
voor een groot gedeelte ook wel te 
danken aan Rod en Arlene Lema. Om 
de actie beter te laten slagen hebben 
zij op een gegeven moment de 
donatie-verdubbelaar ingezet. Vanaf 
dat moment werd iedere 
donatie door hen 
verdubbeld. We hadden 
ook nog een schilderij van 
Desiree in de aanbieding. Dat hebben 
we digitaal naar iedere donateur 

gestuurd en op het origineel kon geboden worden. Uiteindelijk heeft het schilderij $ 
1035,- opgebracht. 
 
Juli 2014 
Dez e maand kregen 
we er weer een 
nieuwe ezel bij die 
direct werd 
geadopteerd door 
inwoners van de stad 
Wildwood. Ze kozen 
voor de vorstelijke 
naam Sir Wildwood; 
in de dagelijkse 
omgang 
gemakshalve 
afgekort tot Woody. 
Deze ezel stond bij Desiree voor het hek van haar woonhuis. Samen met een 
passant werd de ezel naar binnen gelokt en tijdelijk apart gezet. Héél tijdelijk maar, 
want bij thuiskomst ontdekte Desiree hem al in de groep. Door de spijlen heen 
gekropen en sindsdien niet meer uit de groep weg te slaan. Dikke vrienden met de 
ezels Truffles, Annie en Happy. 
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Augustus 2014 
Een maand van fijne, vervelende en ook ontroerende berichten. Zo heeft onze vaste 
dierenarts Ricardo Contreras succesvol een speciale cursus voor ezels gevolgd bij 
de Universiteit van Utrecht. Deze cursus “Donkey Health Care” was helemaal digitaal 
en dus ook wereldwijd te volgen. We hebben nu dus een heuse Ezelgecertificeerde 
dierenarts en daar zijn we maar wat blij mee!  
Verder wonnen we een award bij My 
Vacation Pages, werden we genoemd in de 
top 10 van beste souvenirwinkels op Aruba 
en kregen we de Tripadvisor Award 2014. 
Helaas ging het ook mis. In 2013 was onze 
ezel Catch ontsnapt uit de ezelopvang. En nu 
hebben we hem dood langs de kant van de 
weg gevonden in de Franse Pas. Loslopende 
ezels en druk verkeer is geen goede 
combinatie. Ontroerend is de adoptie van 
een ezel door Jenna Tomkiel. Deze 
negenjarige heeft net zoveel cupcakes 
gebakken en verkocht tot ze het bedrag voor 
de adoptie bij elkaar had. 
 
September 2014 

Het heeft wat maanden van 
voorbereiding gekost, maar uiteindelijk 
zijn we dan toch kunnen beginnen met 
de eerste fase  van de bouw van de 
stallen op Bringamosa. En daar zijn we 
erg blij mee. We hadden nooit kunnen 
starten zonder de hulp van diverse 
organisaties die voor de fondsen 

hebben gezorgd. En die mogen best wel eens genoemd worden! Bedankt Aruba 
Way Foundation en bedankt Donkey Sanctuary UK.    
 
Eind september was ook onze nieuwe kalender 
klaar. We hebben een eerste exemplaar uit mogen 
reiken aan Jack Bult, de directeur van Super Food. 
Als een van onze grotere sponsors en vooral een 
vriend van de Ezelopvang was hij maar wat graag 
bereid om ons te ontvangen. En vanaf dat moment 
zijn de kalenders ook te koop bij Super Food en is 
de supermarkt een structurele sponsor geworden 
van de Ezelopvang.  
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Oktober 2014 
Allereerst wel een heel sportief bericht. Wendy Ponsford uit de UK had wel een heel 
originele manier gevonden om fondsen te werven voor onze Ezelopvang. Gewoon 
(met parachute) uit een vliegtuig gesprongen en  hiermee $ 600,- opgehaald. Je 
moet het maar durven… 
In Seroe Colorado hebben we een pasgeboren ezeltje 
gevonden. Moeder is nergens te bekennen, we weten nog 
niet eens of ze nog wel leeft. Tot nu toe moeten we de kleine 
met de fles groot brengen. We hebben haar Diva genoemd en 
het gaat allemaal prima. Momenteel is ze aan het leren dat ze 
een ezel is. En dat doet ze dan in het gezelschap van en 
onder begeleiding van de ezels Queeny en Miracle. Maar we 

hebben meer goed nieuws! Na anderhalf j  aar behandelen 
is Santa eindelijk zo ver dat hij samen met de groep verder 
kan. Dus niet meer alleen in de koraal, maar gewoon 
lekker los  tussen de andere ezels. Zijn gebroken poot is 
bijna helemaal genezen en hij kan hem weer redelijk 
belasten. Deze lieve ezel steunt alweer op zijn pootje en 
voelt zich na de eerste twee weken van verkenning alweer 
helemaal op zijn plaats. 

 
November 2014 
Een gedenkwaardige maand, want onze eerste container zelf geïmporteerde hooi is 
aangekomen. We halen het hooi uit Mississippi vanwege de kwaliteit. Dit hooi heeft 
ook een lange halm waar ze dan weer lekker lang op moeten kauwen. 
Ook kregen we een telefoontje dat er in het wild op Seroe Colorado een ezel al 48 
uur aan het bevallen was. We gaan gelijk op pad en waarschuwen ook onze 
dierenarts Ricardo. Met z’n vijfen helpen ze de ezel en verlossen haar van een dode 
baby. De moeder (Miracle, zo genoemd door de vinder) gaat mee naar de Intensive 
Care Unit en wordt twee weken lang dagelijks twee maal 
bezocht door de dierenarts om haar te behandelen  . Infuus, 
antibiotica, spoelen en pijnstillers, de hele rataplan. 
Gelukkig gaat het allemaal weer een stuk beter en ze laat 
zich graag verwennen. En dat verdient ze, want door die 
verschrikkelijke bevalling heeft ze enorm veel stress 
gehad. En daardoor veel te veel vet in haar bloed, wat 
dodelijk had kunnen zijn. 
Dezelfde dag van de bevalling werden we ’s middags 
gebeld dat er in Seroe Colorado een gewonde ezel aan de 
kant van de weg lag. Een aanrijding is de ezel fataal 
geworden. De dierenarts is erbij geweest en die moest de 
ezel helaas in laten slapen.  
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December 2014 

We zijn een tijdje gevolgd 
door Lucy’s Vet Ventures. Die 
heeft een pilot opgenomen 
over onze Ezelopvang. De 
dagelijkse gang van zaken, de 
activiteiten van onze 
dierenarts Ricardo, de 
werkzaamheden in de kliniek 
en bij Desiree thuis; niets is er 
aan haar aandacht 
ontsprongen. Zo was ze o.a. 
ook bij de trieste bevalling van 
Miracle. En speciaal voor 
deze documentaire zijn er ook 
een aantal vrijwilligers 
geïnterviewd. De bedoeling is 

dat de film wordt verkocht aan National Geographic. We zijn reuze benieuwd of het 
allemaal gaat lukken. De uitzending is dan gepland voor ergens in maart 2015.  
 
We kunnen u nog vertellen dat de kalender uitstekend is  
verkocht. We hadden een behoorlijk grotere oplage dan voorgaande 
jaren en de laatste exemplaren vliegen nu de deur uit. Met trots kunnen 
we binnenkort zeggen: UIT  VERKOCHT! 
 
 
 
 
 

 
       Rest ons om u en  

            ons het allerbeste te  
  wensen voor 2015.  
   Geniet van het  
     nieuwe jaar, het  
       duurt maar  

   365 dagen… 

 
 
 
 


