Thema van de maand Maart 2010
"Vervelen en spelen"
Deze maand wil ik het thema vervelen en spelen belichten.
Naar aanleiding van een voorval met onze eigen meiden, ben ik op zoek
gegaan naar informatie over verveling bij ezels, en speelgedrag.
Het thema is verdeeld in;

Roncette en Lisa op “avontuur”
Adviezen en confetti drollen
Verveling bij ezels
Speelgedrag stimuleren
Lijst van ideeën

Roncette en Lisa op “avontuur”

*geen wei maar een sneeuw berg, vandaag blijven we binnen*

Onze eigen meiden en hun verveling is de aanleiding van dit thema.
Het was een echte koude winterse dag, en sneeuwde en sneeuwde, de lucht
zag helemaal grijs, dus dat weertje ging niet meer over vandaag.
Omdat iedereen naar school of naar het werk ging, stonden de meiden van
10 uur tot ’s middags net na half 3 binnen in de stal, vanwege het erg slechte
weer.
Stijn had ze na half 3 nog gevoerd, en er was nog niets aan de hand.
Maar toen is schijnbaar de verveling toegeslagen.

Want toen ik na mijn werk, tussen half 5 en 5 uur naar de meiden ging om ze
te verzorgen, schrok ik me wezenloos.
De feestelijke slingers, die aan het plafond hingen ( nog van het
openingsfeest), waren op een klein stukje na helemaal verdwenen.
Meteen heb ik overal gekeken, maar nee niks, ik vond niets terug.
Eenzaam hingen er nog 2 ½ vlaggetje aan het plafond te bungelen.
De meiden stonden erbij alsof er niks was gebeurd.
Het was duidelijk, Roncette en /of Lisa hadden de feestslinger naar beneden
getrokken, al weet ik niet goed hoe ze erbij konden.
En smakelijk opgesmikkeld, ik dacht dat alleen geiten zoiets deden.

*rood-geel-groen, hing nog aan het plafond*

Adviezen en confetti drollen

*kleine snippers maar ook stukken van enkele centimeters*

Meteen heb ik gebeld naar de dierenarts en naar Bianca ( fokker) met mijn
verhaal. Ik zat behoorlijk in mijn piepzak, want plastic eten betekent niet veel
goed volgens mij.
Als eerste kreeg ik Bianca te pakken, zij had ( gelukkig) geen ervaring met
plastic etende ezels. Kon me wel wat gerust stellen, en advies om niks te
doen voordat ik een dierenarts had gesproken. En de tip om het gedrag van
de meiden goed in de gaten te houden.
Gelukkig kreeg ik daarna wel meteen onze eigen dierenarts te pakken.
De dames ben ik op dierenarts advies gaan proberen te laxeren met slaolie
met een klein beetje wortel en muesli.
Voor de rest geen voer meer.
Bovendien ging ik elk 1 ½ uur kijken naar hun, of het gedrag veranderde, en
of ze misschien iets uit poepten.
Met tips van Bianca en de dierenarts over eventuele kolieken, werd ik er niet
geruster op. Al vond ik het in ieder geval wel fijn, dat ik nu wist, waar ik op
moest letten. Maar ik was zo bang dat het mis zou gaan met de dames.
Zeker omdat Roncette ook nog een veulen draagt, en omdat Lisa nog zo jong
is, was ik erg bezorgd om hun gezondheid.
De meiden bleven zich gelukkig normaal gedragen
Na de laatste controle van half 12 tot 12 uur ‘s nachts, ging ik enigszins
rustig naar bed.
Met zeer bezorgde knikkende knieën ging ik de ochtend erna kijken in de stal.
Best angstig hopend dat er maar hopelijk niks mis zou zijn gegaan ’s nachts.
En het stellige voornemen, zo snel mogelijk een stalcamera te kopen.
Gelukkig stonden de meiden vol smart te wachten op hun eten, super
hongerig omdat ze té weinig voer kregen de avond daarvoor.
De drollen verzamelde ik, en ben ze 1 voor 1 gaan uitpluizen.
Steeds meer gingen hun keutelkes op confetti drollen lijken, doordat er
allemaal kleine snippertjes feestvlaggetjes inzaten.
Wat was ik blij!!! Er kwam in ieder geval al iets uit, nu de rest nog.
Op advies van de dierenarts ben ik nog 2 dagen doorgegaan met laxeren.
De meiden waren er niet blij mee, want worteltjes of muesli met slaolie, is
niet smakelijk, een vettig en glibberig papje.
Ik heb het daarom in kleinere hoeveelheden verdeeld over de dag gegeven.
Alle kleine beetje helpen dacht ik maar.
In die 2 dagen daarna volgde er al grotere stukken van de vlaggetjes, en
vond ik minder tot bijna geen snippertjes meer.
Het is dan wel carnaval tijdens deze dagen, maar deze confetti drollen hoeft
nu ook weer niet….

*in carnavalskleuren poepten ze bijne hele vlaggetjes uit*

Verveling bij ezels
Om te beginnen zijn ezels sociale kuddedieren, ze vinden het alles behalve
prettig om allen te zijn.
Een ezel alleen zal zich daarom ook snel vervelen.
Maar als je meerdere ezels hebt, kan het toch gebeuren dat ze zich gaan
vervelen.
Normaal zijn wilde ezels namelijk bijna de hele dag bezig met het zoeken van
eten.
Onze huisdier ezels daarentegen krijgen hun voedsel netjes voorgeschoteld
door ons.
Zij hebben dus eigenlijk “tijd over” en komt het risico van verveling om de
hoek kijken.
Er is een duidelijk verschil tussen ezels die buiten staan, of binnen in de stal
staan.
Het is logisch dat ze buiten meer afleiding vinden dan in een stal.
Echter bij het afgelopen winterweer, zoeken de ezels vaak de stal zelf op.
Of je bent zelf al genoodzaakt, je ezels binnen te houden bij hevige sneeuw
val bijvoorbeeld.
Als ezels zich eenmaal vervelen, gaan ze zelf voor afleiding zoeken.
Ze gaan dus deugnieten, door bijvoorbeeld hun stal aan te freten, de
drinkbak om te stoten, andere aanwezige dieren najagen, je kunt het zo gek
niet verzinnen.
Ik wist niet dat ezels zo inventief konden zijn, en zo hun eigen “spel
verzinnen.”, om hun tijd te verdrijven.

*dames met het winter weer, op stal*

Speelgedrag stimuleren

Om verveling te voorkomen, zullen wij onze ezels tot spelen moeten
stimuleren. Of minimaal voor afleiding zorgen. In sommige situaties heeft dat
wat meer aandacht nodig, zoals het meer of langer op stal moeten staan.
Maar ook in de weide kan een ezel zeer dankbaar gebruik maken van onze
hulp. Er zijn verschillende paarden speeltjes, waarmee je ook bij ezels ook
een stokje kunt steken voor het vervelingsgedrag. Het is belangrijk om te
kijken naar verschillende manieren of verschillende speeltjes aan te bieden,
zodat er voldoende afwisseling is. Ezels zijn slimme dieren, die bezig willen
zijn, de afwisseling houdt ze scherp.
De bekendste speelbal voor ezels is de Jollybal, dit is een speelbal voor
paarden (of honden) met een handvat eraan, sommige hebben zelfs een

geurtje van bijvoorbeeld appel. Het is een zelfopblazende bal, zodat hij mooi
in model blijft, en is volledig bijtbestendig. Een jollybal kan een ezel aan het
handvat in de mond nemen, er mee rondrennen, laten stuiteren, voor zich uit
schoppen. Bij Bianca heb ik deze ballen wel eens gezien, en daar zijn ook
ezels die hiermee flink aan de slag gaan. Ook lees ik dat sommige ezels er
niets vanaf willen weten.
Naast alle speeltjes zijn er ook natuurlijke materialen die voor de nodige
afleiding kunnen zorgen. Ik ben op zoek gegaan naar allerlei mogelijkheden
om ezels tot spel te stimuleren of voor afleiding te zorgen. Er zijn mensen die
ervaren dat hun ezels een stuk kalmer of rustiger worden door het aanbieden
van afleiding.
Hieronder vind je een opsomming, met korte beschrijving en eventueel een
indicatie van de kosten.

Lijst van ideeën
Voorafgaand aan alle tips, zorg zelf ervoor, dat het veilig is! Probeer eerst
iets uit, waar je zelf bij aanwezig bent! Wat ik al zei, ezels zijn als geiten,
handig en inventief! Dus zorg er ten alle tijden voor de je veilig materiaal
gebruikt, en laat je ezels het testen in jou aanwezigheid.
Zelf heb ik een emmer vol hooi en stukken wortel uitgeprobeerd. Die hing ik
op in de stal, erge leuke bezigheid, alleen het koppie van Lisa is zo klein nog,
dat ze deze onder de emmer hengsel kon in duwen......en bleef de emmer op
haar koppie zitten! geen goed plan dus! Geweldig dat het aan 1 kant
opgehangen, wel werkt! Dus mensen, neem je tijd, om te kijken wat jou ezel
doet met de aangeboden afleiding!

*emmer met hooi aan 1 kant opgehangen*

Wilgentakken;

*takken van de wilg*

Deze takken zijn niet giftig voor ezels, en zij kunnen er lekker aan knagen.
Een smakelijke bezigheid, de takken worden geschild, er wordt mee gesleept,
ezels kunnen hiermee uren bezig zijn.
Eten;
Sommige mensen houden hun ezel een tijdje bezig met eten.
Ik las dat mensen een oplossing vinden in ; extra stro bijvoeren (pure
buikvulling, dit heeft geen voedingswaarde), een extra liksteen, een bal waar
je voer in kunt stoppen, er was zelfs iemand die een aantal gedroogde
broodjes onder het stro verstopte voor haar ezels. Over het voeren van brood
zijn de meningen nogal verspreid.
Actie;
Ezel kun je ook afleiding, afwisseling en nieuwe input geven door actie die je
zelf aanbiedt.
Je kunt zelfs clickertraining met je ezel gaan doen, het zou veel denkwerk
geven ter afwisseling. Verdiep je wel even in hoe je clickertraining moet
aanpakken. Je kunt met je ezel gaan wandelen aan het halstertouw, in je
eigen weide kan dit al. Als dit al weer te saai wordt voor je ezels, dan kun je
eventueel met ze straat of het wandelpad opzoeken.
Zo krijgen ze weer een andere kijk op de wereld, en krijgen enorm veel
andere input.
Allerlei materialen;

*oude klompen*

Sommige ezelbezitters gebruiken datgene wat voorhanden is, een oude
houten klomp, oude emmer, autobanden, lege (schone) jerrycan.
Om aan te sjorren, mee rond te slepen, binnen of buiten.
Ezels zullen hun best doen om het zaakje te slopen, houdt daar rekening
mee.
Jolly Speelgoed;

In allerlei verschillende uitvoeringen voor urenlang vermaak, en van
bijtbestendig materiaal. In bijvoorbeeld de vorm van een bal met handvat, of
appel, in verschillende kleuren en eventueel met een geurtje.
Er zijn verschillende maten, en prijzen zijn er van 11 euro tot 53 euro.
Er zijn ook combinatie speeltjes, met een liksteen erbij, of speeltjes waar biks
of snoepin kan.
Speeltjes geven afleiding waardoor ook minder houtbijten in de stal zou zijn
Voor onze meiden hebben wij een combi speeltje besteld, zodra het in de stal
hangt, zal ik onze ervaring hier vermelden.

