Thema van de maand oktober
"Nieuwe ezel-eigenaar, wat nu?"
Deze maand oktober is de meest spannende en belangrijkste maand voor ons
gezin wat betreft de ezeltjes. Het is eindelijk zover!! Na twee jaar wachten
komen onze ezelmeiden en worden we nu echt nieuwe ezel eigenaren!!
Dit is vooral een jippie-gevoel! Maar we zijn ook al een hele tijd druk bezig
met de voorbereiding op hun komst.
Natuurlijk willen we zorgen voor een goed, veilig en warm welkom. Daarom
wil ik dit maand-thema hieraan wijden. Hieronder heb ik enkele zaken
hierover op een rijtje gezet.
Je fokker kan je ook heel veel informatie geven!

Het thema wordt verdeeld in;
Paspoort en chip
Vervoer
Hooi en stro
Hoefsmid
Dierenarts of veearts
Mestafval
Thuiskomst

Paspoort en Chip

*een chip is verplicht*

Het is sinds 1 januari 2006 bij de wet verplicht, dat alle ezels die in Nederland
gehouden of vervoerd worden in een trailer of veewagen over de openbare
weg, een paspoort en een chip moeten hebben. Maar ook voor een keuring,
een wedstrijd, export, of verhandeling, is dit nodig.
Vanaf 1 juli 2009 is een nieuwe Europese verordening van kracht. In het
paspoort verandert de indeling, er komt een aparte pagina voor de medische
behandeling.
Gegevens van je ezel, zoals de Naam, Chipnummer en levensnummer
moeten in het paspoort vermeld worden.
Het doorgeven van deze gegevens verloopt via de registrateur.
Ook het overgaan naar een nieuwe eigenaar, sterfte of bijvoorbeeld een
castratie dient te worden doorgegeven aan de registrateur, zodat al je
ezelgegevens kloppen en niet verouderd zijn.
Wij hebben de luxe, dat Bianca als fokker, alle paparassen voor de meiden al
geregeld heeft. Dat is pas service van de zaak hé?! Wijzelf zijn lid geworden
van de VNE ( Vereniging Nederlands Ezelstamboek), dat moet trouwens ook
in verband met de papieren. Het is ook raadzaam om lid te worden van de
ADMS ( American Donkey and Mule Society), omdat Mediterrane Miniatuur
ezeltjes hier geregistreerd worden.

Vervoer

*een voorbeeld van een goede trailer*

Het vervoer van je ezels moet je uiteraard ook goed organiseren.
Als dit binnen Nederland is heb je voldoende aan een goede trailer die je kunt
huren of misschien beschik je zelf over een trailer.
Van buiten Nederland een ezel importeren, is een hele andere kwestie, waar
ik nu niet verder bij stil hoef te staan.
Als je nog nooit met een trailer gereden hebt, is het een aanrader om eens te
gaan rijden.
Zodat je ervaart hoe de trailer de auto volgt en hoe deze op de weg ligt. Zo
voel je jezelf zekerder als je de ezels gaat ophalen, en met deze waardevolle
“vracht” trots naar huis rijdt.
Het is erg makkelijk als je met 2 personen bent als je de ezels in de trailer
gaat inladen.
De meeste trailers hebben aan de voorkant een extra deurtje, wat handig is
bij dit inladen. Ook is er in de voorkant meestal een haak, waar je het
hooinet aan kunt hangen.
Omdat de borststang meestal voor paarden/pony’s op de goede hoogte zit,
kan het zijn dat deze hoogte voor je mini ezeltjes niet klopt.
Controleer deze hoogte goed, om ongelukken te voorkomen!
Neem ruim de tijd om huiswaarts te rijden, rijdt uiteraard rustig, nadat je
eerst je ezels hebt gerustgesteld. Vraag eventueel iemand die ervaring heeft
om met je mee te gaan. Ga bij voorkeur niet alleen, zodat je altijd iemand
hebt om op terug te vallen en te overleggen indien er problemen tijdens het
vervoer voordoen. Bovendien is het stukken gezelliger! Houd voldoende
afstand van de rest van het verkeer.

Hooi en stro

*mooi geel tarwe stro*

Voordat je ezeltjes komen moet je natuurlijk het een en andere voor de
goede zorg, geregeld hebben.
Als je zelf geen weiland genoeg hebt om te hooien moet je zorgen dat je van
te voren een koop-adres hebt. Waar je een goede kwaliteit hooi en tarwestro
kunt kopen.
Kijk of je zelf ruimte hebt om een voorraad op te slaan. Als je dat hebt kun je
natuurlijk flink inslaan als de prijs laag is.
Heb je niet genoeg ruimte thuis om een voorraadje aan te leggen, dan moet
je een adres hebben, waar je ook in de winter terecht kunt.
Bedenk ook al hoe je het hooi/stro gaat halen, heb je geen aanhangwagentje
maar wel een trailer, dan kan die ook dienst doen om hooi en strobalen te
vervoeren.
Kun je het zelf niet vervoeren, informeer dan bij de verkoper of het geleverd
kan worden en of hieraan kosten zijn verbonden.
Wijzelf hebben bijvoorbeeld bij enkele vee-bezitters in onze directe omgeving
geïnformeerd of we daar terecht kunnen. Diegene die geen hooi en/of stro
verkoopt, hebben we naar goede betrouwbare adressen gevraagd, waar we
dan eventueel de balen kunnen kopen. Zo kun je een voordeel halen, uit de
ervaring van anderen, zijn ze bijvoorbeeld tevreden over de kwaliteit en de
prijs?

Hoefsmid

*hoefsmid aan het werk*

Ook voor de nodige goed hoefverzorging, moet je van te voren een goede
hoefsmid zoeken die ervaring heeft met ezelhoefjes.
Omdat een ezelhoef echt anders bekapt moet worden dan paardenhoeven,
mag je hier heel kritisch in zijn.
Hoeven kunnen bij een slechte verzorging je ezel veel ellende geven, en voor
behoorlijk wat problemen en pijn zorgen. En dat wil niemand!
Informeer eventueel bij iemand die zelf een ezel heeft, welke hoefsmid
geadviseerd wordt. Een goede hoefsmid zal, als je ernaar vraagt, je een
volledig en goed antwoord kunnen geven over het verschil tussen paarden
hoeven en ezelhoeven kappen. Infomeer naar de prijs per ezel, en eventuele
voorrijdkosten of kilometer geld.
Wijzelf hebben eerst enkele hoefsmeden in de buurt opgezocht, daar was
maar van eentje bekend, dat hij ervaring had met ezelhoefjes. Ook hebben
wij bij mensen met ezels, in onze directe omgeving gevraagd naar hun
hoefsmid. Zo kregen we enkele namen van hoefsmeden, waar we konden
informeren. Ook op deze manier is het fijn van ezel eigenaren te horen of
men tevreden is van het geleverde werk en de prijs.

Dierenarts of veearts

*zoek een dierenarts die ezeltjes behandelt*

Uiteraard zorg je ook van te voren voor een dierenarts, of een veearts, die
vertrouwd is met het verzorgen of behandelen van ezeltjes.
Hij/zij zal de ezeltjes moeten inenten, en ook voor het ontwormen kun je bij
de dierenarts terecht. Vraag aan de dierenarts of hij ook aan huis komt, dat
is wel net zo makkelijk als het nodig mocht zijn.
Informeer eventueel of je bij een en dezelfde dieren arts terecht kunt voor je
ezeltjes, en eventuele andere huisdieren.
Wij hebben zelf gekozen voor een dierenarts die naast huisdieren, ook klein
en groot vee doet. Zo kunnen wij naar 1 plek voor hond, kat en ezels.
Voordat we deze keuze maakten, hebben we ook geïnformeerd of hij indien
nodig hulp kan geven aan een drachtige merrie, en kan assisteren bij een
bevalling. Hierbij is de afstand ( reistijd!) ook belangrijk.

Mestafval

*een hele hoop stalmest*

Niet onbelangrijk, waar ga je met je stal mest naar toe?? Heb je zelf een
mestplek, die aan de (milieu) eisen voldoet, dan ben je klaar.
Maar als je net als wij, niet voldoende ruimte hebt om veel mest te bewaren

en te verspreiden, dan moet je een adres zoeken…..
Denk daarbij om eens te informeren bij paarden manege in de buurt, of bij
een koeien boer. Vergeet niet om te vragen of het vrij is, of tegen betaling.
Soms kun je ook je mest bij een champignon kwekerij kwijt.
Vergeet ook niet om te bedenken, hoe je de stalmest verzamelt. Je
kruiwagen is waarschijnlijk snel gevuld. Misschien kun je een
aanhangwagentje neerzetten, waar je de mest in verzameld, en als die vol is,
kun je hem achter de auto hangen en weg rijden.
Wij starten met 2 ezeltjes, en zullen in het begin niet zoveel mest hebben.
Maar als je meerdere ezels hebt, en je kudde groeit? Ja dan groeit je stalmest
uiteraard ook!
Een beetje stalmest kan bij ons wel onder de haag, maar het houdt al snel
op. Wij hebben bij boeren in de buurt geïnformeerd naar een plek om deze
strooimest kwijt te kunnen. Het is makkelijk als je goed rondkijkt, en een
mest hoop of beter mest plaat ziet bij een boer, dan kun je bij hem eens
vragen. Bij ons was het belangrijk, dat onze stro-stal-mest zuiver is. Hiermee
bedoel ik dat er geen schoonmaak spul in komt, of andere chemische zaken.
Die mest kan een boer niet over zijn land uitrijden.

Thuiskomst

*een warm welkom, is gewoon met je armen wijd open*

Zorg dat het rustig is, als je thuiskomt met je ezels.
Haal niet meteen de hele familie en de halve buurtbewoners in huis.
De ezels hebben een reis(je) achter de rug, en mogen even in alle rust
wennen aan hun nieuwe weide, stal en nieuwe eigenaren.
Het is bovendien voor jezelf net zo prettig.
Zorg ervoor, dat je weide goed is afgezet, en je stal klaar voor bewoning.
Leg een dikke laag stro in de stal, leg het hooi klaar in hooinet of ruif, en
natuurlijk lekker fris en vers water in de drinkbak of emmer.
Als je dan thuiskomt, hoef je daar al niks meer aan te doen, en hoef je alleen

maar te genieten van je ezeltjes.
Let er op, dat je niet té laat thuis aankomt met de ezeltjes, zodat je
bijvoorbeeld nog de hele middag en avond kunt genieten en wennen aan
elkaar.
Ga voor dat je die dag gaat slapen, nog even bij je nieuwe ezeltjes
kijken……..en als zij lekker op rust staan in hun nieuwe stal…..kun je met een
glimlach op je gezicht zelf ook naar bed toe!
Dan denk je nog maar 1 ding; Eindelijk zijn ze er!

*feest!!*

