Openingsdagen
Het opvangcentrum
zondag van de maand
tot 17,00u .
Aarzel niet om eens
naar de opgenomen
huisvesting

Nuttige gegevens
is elke eerste
open van 14,00u

Contactpersonen:

te komen kijken
ezeltjes en hun

Muriel Smitz (voorzitter)
04/376.69.93 of 0473/50.64.27

DE

Alette Thielen (ondervoorzitter)
012/45.37.06 (nederlandstalig)

EZELOASE

Thérèse De Groot (Stichtend lid)
014/55.69.95 (nederlandstalig)

VZW

Adres:
De Ezeloase vzw
Holstrée,2
B-4607 BOMBAYE
BNP bank:
IBAN: BE55 0014 4824 3544
BIC: GEBABEBB
Internet site: www.loasisdesanes.be
E-mail: loasisdesanes@hotmail.com

Ezelopvangcentrum
goedgekeurd onder nummer HK30602748

Wie zijn wij?
Wij , een team vrijwilligers, hebben
"De Ezeloase" opgericht in januari 2005 met
als doel het beschermen en behouden van
de ezels.
Het opvangcentrum vangt ezels op in nood
(problemen van de eigenaars, verwaarlozing, mishandeling, inbeslagname,...). Onze
eerste opgave is de verzorging.
De opgenomen ezels hebben zeer frequent
meerdere kwalen (verwondingen, ziekten,
malnutritie, hoef- en beenproblemen...).
Naast deze lichamelijke problemen zijn er
ook vaak mentale en gedragsproblemen en
deze vragen vaak maandenlange dagelijkse
verzorging opdat de ezels zich opnieuw
goed zouden voelen en gedragen.

De vzw doet ook aan preventie door informatie
te verstrekken aan (toekomstige) ezeleigenaars
om verwaarlozing en foute behandeling te
voorkomen.
Wij
organiseren
regelmatig
informatieve sessies (halve of ganse dag) over
de verzorging en de opvoeding van ezels, daar
zijn dan steeds een dierenarts en een hoefsmid
aanwezig, beiden gespecialiseerd in ezels.
Wij staan alle ezeleigenaars bij in het bijzonder
alle lieve adoptiefamilies.

Om ons te helpen kan U:


Lid worden van onze vereniging door
20€ te storten op ons rekening nr. U
krijgt dan regelmatig onze nieuwsbrief
die U op de hoogte houdt van de toestand van de opgenomen dieren en van
de activiteiten die het centrum aanbiedt.



Meter of peter worden van het opvangcentrum door minimum 5€ per
maand te storten op onze rekening via
een doorlopende opdracht bij uw bank.



Meter of peter worden van een van
onze ezels door via een doorlopende
opdracht min. 15 € per maand op onze
rekening te storten.

Meters en peters krijgen de nieuwsbrief en
een verrassing. 

Fiscaal attest voor elke gift van
minimum 40 € per civiel jaar
(lidgeld niet inbegrepen)

Hoe kan U ons helpen?
Wanneer de ezel opnieuw gezond is kan hij
geadopteerd worden (al blijven zij levenslang
de eigendom van de vzw) sommige blijven
tot hun overlijden in het centrum waar zij
genieten van een rustige oude dag.
Alle ezels die geadopteerd worden zijn in
goede gezondheid, ingeënt, ontwormd, gechipt, de hoeven bekapt, gecastreerd (de
hengsten ) en opgevoed.

Wij zijn allen vrijwilligers, maar het beheer van
het opvangcentrum en de verzorging van de
ezels kosten geld (voeding, strooisel, dierenartskosten, laboratoriumonderzoek, ontwormingsmiddelen, inentingen, registratie en chippen...). Gemiddeld kost een opgenomen ezel
750 € per jaar. Daarom is uw geldelijke steun
levensnoodzakelijk om ons in staat te stellen
de opgenomen dieren optimaal te verzorgen.

Doe eenvoudig een donatie; hoe klein
ook, voor ons is het altijd welkom (via
onze bankrekening of in de spaarpot in
het opvangcentrum ).



Vrijwilliger worden door wat van uw
tijd te geven om de ezels mee te komen verzorgen.

