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Lees meer over onze ezels 
Basisinfo over de ezel 
 

De ezel komt uit het verre oosten. In Afrika heb je de Nubische ezel en de Somalische. Van hen stammen 

onze ezels af. Ezels worden als trekdier en lastdier* gebruikt en om op te rijden. Het zijn groepsdieren en 

ze verzorgen elkaars vacht graag. Er zijn veel verschillende ezels. Veel ezels zijn een mengelmoes en heten 

huisezel. Ezels hebben geen waterdichte vacht en moeten kunnen schuilen tegen de regen. Het geluid wat 

ezels maken heet balken. Een mannetjes ezel heet een ezelhengst, een vrouwtje heet een ezelin. De jonge 

ezels noemt men ezelveulens. Het gewicht van de ezel loopt enorm uiteen op basis van de soort: tussen 

de 80 en 480 kg. Onze ezels wegen ongeveer 300 kilo. 
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*een lastdier is een dier dat spullen kan dragen (bijvoorbeeld op zijn rug). 

 

Onze ezels, Kasper en Teun 
 

Kasper 
De grijze ezel Kasper is geboren op 28 november 2009. In mei 2010 is hij samen 

met Teun op de boerderij gekomen. Hij is grijs met een donker kruis op de schoft. 

Kasper is een echte ondeugende ezel die je af en toe wat streng aan moet pakken. 

Hij is ook heel erg lief en kan lekker tegen je aanleunen. Kasper houdt ervan om 

van alles tussen zijn tanden vast te pakken. Hij kan samen met Teun een wagentje 

trekken en is aan het leren om kinderen op zijn rug te kunnen rondrijden. 

 

Teun 
Teun is de donkere ezel. Hij is bruin van kleur en heeft een mooie zachte lange 

wintervacht als het koud is. Teun is geboren op 12 september 2009 en is tegelijk 

met Kasper op de kinderboerderij gekomen. Hij is gevoelig en wat zenuwachtig 

maar ook een rustige ezel die heel makkelijk dingen leert. Hij wil graag iets goed 

doen voor je en je hoeft hem niet hard toe te spreken; hij is zachtaardig. Teun en 

Kasper zijn erg aan elkaar gehecht. 


