Thema van de maand Juli 2011
Omdat we zelf erg druk bezig zijn met het importeren van onze nieuwe
merrie uit de VS. Zijn we natuurlijk ook op zoek geweest naar informatie.
Ook op dit moment willen we nog steeds meer weten over hoe alles
precies verloopt, en vergaren we veel antwoorden op onze vragen. Voor
deze maand het thema 'importeren', met de informatie die wij tot nu toe
gekregen hebben.

"Importeren"

Het thema is verdeeld in;
waarom importeren?
Kopen in de VS
transport station kiezen
Shortview Export
Import weetjes

Waarom importeren?

*ezeltjes van de andere kant van de wereld*

Toen wij pas met ezeltjes begonnen, starten wij onze zoektocht gewoon
binnen Nederland.
Daar is keuze genoeg en voldoende aanbod van Mediterrane Miniatuur Ezels.
Het ligt dus ook maar net aan je eigen wensen, die je hebt, of je bij
uitbreiding van je kudde, binnen Nederland kunt vinden wat je zoekt.
Daarbij kun je aan vele items denken, van bloedlijn, naar functie van de ezel

( fokken, huisdier, showen etc), uiterlijk, geslacht, is er te koop wat je zoekt,
wachtlijsten bij fokkers en nog veel meer persoonlijke zaken die een keuze
beïnvloeden.
Omdat er in Amerika grote mini ezel farms zijn, en keuze in overvloed is,
gaan veel fokkers in Amerika shoppen om een nieuwe bloedlijn naar
Nederland te halen. Maar ook in Engeland en Frankrijk kun je terecht voor
miniatuur ezeltjes.
Wij zelf zijn de weg van het importeren toch nog vrij onverwacht ingeslagen,
het was niet op voorhand de bedoeling.
Maar de zoektocht naar een passende merrie, die zoveel mogelijk aan onze
wensen voldeed, en bij Roncette en Lisa zou passen, slaagde niet helemaal in
Nederland.
En bij twijfel zei mijn vader vroeger altijd ( als rij instructeur); “Bij twijfel niet
oversteken!”
Met een helpende hand van Bianca van Stal ’t Peertje, kwamen wij in contact
met een fokker in de VS. Daar bleek na enige mailtjes, al snel dat er een
merrie te koop was voor ons, die aan onze wensen voldeed. Toen alle zaken
op een rij gezet konden worden, kozen we ervoor om te gaan importeren.

Kopen in de VS

Zodra je een ezel hebt gevonden, die aan je verwachtingen en wensen
voldoet, volgt het een het ander op. Uiteindelijk moet je eerst alle zaken
overzien, en afspraken kunnen maken met de fokker aldaar. Dat gaat
meestal allemaal per mail in uiteraard Engels. Maar het is ook mogelijk dat je
van te voren zelf naar Amerika wil gaan, om alles live te zien, en te
bespreken.
Ook kun je ervoor kiezen, zodra iemand die je goed kent naar Amerika gaat,
om die persoon te laten kijken naar de ezel of ezeltjes, die je op het oog
hebt.
Het is uiteraard van belang dat diegene jou smaak wat ezeltjes betreft goed
kan inschatten, en volledige op de hoogte is wat je wel en niet wil of wenst.
Zelf naar de VS gaan om te gaan ezelshoppen, brengt extra kosten met zich
mee.
Dus wil je zelf gaan, is het slim om dan ook meerdere farms te gaan
bezoeken bijvoorbeeld. En je reis naar de VS toe en de bezoeken goed te
plannen, en thuis al alles zover voor te bereiden.

Het is van groot belang, dat je of het nu live is, of via de mail of telefoon, dat
je een goed contact opbouwt met de fokker daar. Zodat je met een prettig
gevoel de koop sluit, en contact onderhoudt over de Grote Plas. Al s je dan
eenmaal je keuze hebt gemaakt, en de koop hebt kunnen sluiten, kun je
eventueel aanbetalen op je ezel. Dat kan prettig zijn voor beide partijen, en
is je ezeltje gereserveerd voor je.
Het zogenaamde Lay Away Plan, waarbij je 1/3 van de kosten van de ezel
betaald, en de rest moet dan betaald zijn voordat de ezel de farm verlaat.
Zorg in ieder geval dat je een goede overeenkomst hebt met duidelijke
afspraken.

Transport station kiezen

*Izzy's 1e dag bij het Transport Station*

De fokker kan je eventueel ook helpen met het kiezen van een goed
quarantaine en transport bedrijf. Misschien heeft de fokker al enige ervaring

met een bepaald bedrijf, en kan je helpen met die Stations die in de buurt
liggen van de Farm. Denk hierbij aan, dat “in de buurt”in Texas, verder weg
is, dan wij in Nederland zullen verwachten. Meestal gaat het om enkele uren
van rijden met de trailer van Fokker naar Transport Station.
Daarnaast is het een goede zet, om meerder mogelijkheden naast elkaar te
leggen en de voor en nadelen van elke transport bedrijf af te wegen.
Informeren gaat erg makkelijk via een email, en lees al op voorhand veel
informatie op hun website.
Zorg dat je weet wat er precies allemaal voor een zorg geleverd wordt, en
wat allemaal bij de prijs is inbegrepen. Zodat je niet later nog voor
onvoorziene kosten krijgt.
Ook bij het transport bedrijf is het erg prettig, als je een goed contact hebt
onderling.
Zij gaan per slot van rekening ook 4 weken voor jou ezeltje zorgen, dus dan
is een goed contact echt wel nodig. Je gevoel moet goed zijn bij het bedrijf
wat je kiest, zodat je er ook op kunt vertrouwend dat ze je dier gedurende
het verblijf en het vervoer goed zullen behandelen, tot aan het moment dat
jij je ezeltjes ophaalt op het vliegveld.

Shortview Export

Wij kozen voor Shortview Export bedrijf, waar Sheri Lykken diegene is, waar
je meteen via de mail mee in contact komt.
Het is een drukke en bezige vrouw, die tussen de bedrijven door, toch nog
tijd weet te maken om een aangename en informatieve mailing te
onderhouden met haar klanten.
Helaas is haar site momenteel Under Construction, maar daar vind je later
een heleboel informatie en geweldige foto’s.
Bij Sheri leveren ze de zorg van het moment dat de ezel wordt opgehaald bij
de fokker, tot het moment dat de ezel de hoeven neerzet op het vliegveld,
wanneer je hem of haar in de armen kunt sluiten.
De complete service bestaat uit;
-het regelen met Cox transport voor het ophalen van de ezel bij de fokker

-quarantaine zorg
-testen en voorbereidingen van de Health Certificates ( gezondheids
verklaring) en andere benodigde documeten
-ondersteuning door USDA (United States Department of Agriculture)
-transport naar de vluchthaven van vertrek
-kosten van de vlucht behandeling en vergoedingen
-kosten van de USDA en de TDA op de luchthaven van vertrek
-halstertje en leidsel, eventueel een rugdeken of andere zaken die nodig zijn
om het vervoer zo prettig mogelijk te maken.
shortview@totalnet.us or shortview@gmail.com

Import weetjes

*Izzy blijft 4 weken bij Sheri's transport station*

Wist je dat ezels zeker voor minimaal 4 weken in quarantaine gaan?
Ze reizen niet alleen, en krijgen een reisgenootje, waar ze meestal ook de
quarantaine tijd mee doorbrengen.
Er zal een geldende negatieve Coggin test uitslag moeten zijn voor je ezel,
voordat hij/zij kan worden geïmporteerd.
Zodat je ezeltjes geen EIA meebrengt naar Nederland. Dit is een paarden
ziekte, een virus en heet Equine Infectious Anemia.
Natuurlijk heb je nog meer papieren nodig, zoals een kopie of origineel
Registratie papier van je ezel.

Meestal kunnen de ezeltjes, eventueel gecombineerd met mini paardjes,
beschikken over een ruime stal, in een verlichte en geventileerde schuur.
Ze worden uiteraard gevoerd, kunnen gras grazen, of krijgen hooi.
Extra verzorging tijdens de quarantaine tijd is indien nodig ook mogelijk.
Denk hierbij aan, rugdeken, hoefsmid, dierenarts zorg, scheren of zoals het in
de VS ook doen en noemen toiletteren ( knippen van de manen en staart), en
het geven van dieetvoer.
Deze extra verzorging is niet altijd in de prijs inbegrepen, en dient goed te
worden afgesproken in onderling overleg.
De resultaten van de Coggin test, of andere bloedtesten, worden meestal
opgestuurd naar het kantoor van de USDA. ( United States Department of
Agriculture)
Als ezeltjes in het vliegtuig geladen worden, worden ze in kleinere boxen
gezet en vervoerd.
Dit noemen ze ook wel eens kratten.
Maar ze kunnen pas vertrekken, als de isolatie oftewel de quarantaine tijd
succesvol is afgerond, en de testen goed zijn, en de vlucht voor de ezel is
geregeld.
Op het vliegveld kan een 2e periode van quarantaine zijn van 5 uur, waar
meestal toezicht bij is.
Dan pas begint de reis naar een nieuw thuis.
Tijdens de vlucht is er verzorging en toezicht door getraind personeel.
Bij de aankomst vlieghaven, wordt er eveneens een dieren arts check
gedaan.
Als alles in kannen en kruiken is, kun je dan eindelijk je nieuwe maatje mee
naar huis nemen.
Waar hij of zij, kan bijkomen van de enerverende lange reis.
Een rustige stal met stro, vers water en hooi, en afhankelijk van het tijdstip
dat je thuiskomt, misschien nog even lekker grazen.
Rustig wennen aan het nieuwe thuis, met nieuwe andere ezelvrienden, en
een nieuw gezin.
Hou daarom de hoeveel visite die eerste dag/dagen goed in de hand.
En geniet van de komst van je nieuwe aanwinst.

