Nuttige gegevens
Contactpersonen:
Muriel Smitz (voorzitter)
04/376.69.93 of 0473/50.64.27
Alette Thielen (ondervoorzitter)
012/45.37.06 (nederlandstalig)

BEZOEK AAN HET OPVANGCENTRUM
Het opvangcentrum is iedere eerste zondag
van de maand open van 14.00u tot 17.00u.
Aarzel niet om ons te komen bezoeken en
kennis te maken met onze ezels en de
werking van het opvangcentrum.

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

DE EZELOASE vzw
te Bombaye (Dalhem)

Ezelopvangcentrum

goedgekeurd onder nummer
HK30602748

VOORSTELLING

meestal mee gepaard gaan. Deze vragen vaak

We zijn een vzw opgericht in januari 2005 door

maandenlang dagelijkse verzorging vóór de

een team enthousiaste vrijwilligers.

ezels zich opnieuw goed voelen in hun vel.
•

ONZE DOELSTELLINGEN



HOE KUNNEN JULLIE HELPEN?
•

Lid worden voor een bedrag van 20 €/jaar.

•

Meter/peter worden van het opvangcentrum

De toekomst van onze ezels verzekeren

voor een bedrag van minimum 5 €/maand (via

Zodra ze weer op de been zijn, kunnen

een doorlopende opdracht).

De ezel beschermen.

sommige van hen geadopteerd worden (met

Informatie geven over zijn specifieke noden.

een contract); zij blijven hun leven lang het

voorgoed bij ons blijft, voor een bedrag van

eigendom van de vzw. Alle ezels die het

minimum 15 €/maand (via een doorlopende

opvangcentrum

opdracht).

verlaten

zijn

•

gezond,

ingeënt, ontwormd, gechipt en correct

•

bekapt (hoefverzorging), gecastreerd (de
hengsten) en opgevoed.


•

geven om de ezels van het opvangcentrum te

opvangcentrum.

helpen verzorgen.

Preventie en informeren van (toekomstige)

Ezeleigenaars
(ministages

•

Ezels in nood opvangen (eigenaars met problemen, verwaarlozing, mishandeling, inbeslagname,...).

•

De zeer frequent voorkomende lichamelijke
kwalen verhelpen (verwondingen, ziekten, verkeerde voeding,

hoef- en beenproblemen...) en
de

gedragspro-

blemen die er

Vrijwilliger worden door wat van je tijd te

De anderen blijven tot hun dood in het

vermijden.

ONZE OPDRACHTEN

Het opvangcentrum opnemen in je testament
(Ondernemingsnummer 871.216.881)

•

eigenaars om verwaarlozing zoveel mogelijk te
•

Meter/peter worden van een ezel die

met
over

de

problemen
verzorging

Fiscaal attest voor elke gift van

helpen

minimum 40 € per civiel jaar

en

(lidgeld niet inbegrepen)

de

opvoeding kunnen op aanvraag georganiseerd
worden).

Als lid, peter of meter krijg je ons driemaandelijks tijdschrift dat je alles vertelt over het leven
in het opvangcentrum en de evolutie van onze
pensiongasten.

