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Beste Allemaal,
Er is veel goeds gebeurd voor de Kamelen in de 1e vijf maanden van 2015!
Te beginnen met de resultaten van onze eerste Crowfundcampagne ... !
Resultaten Indiegogo Crowdfundcampagne op ‘n rijtje
Op Indiegogo is er voor maar liefst € 1527,- bijgedragen aan voedsel om 16 Kamelen en hun 8 families
door 2015 heen te loodsen!
Daarnaast is er ook op het Rabobankrekeningnummer van de stichting voor maar liefst
€ 750,41 bijgedragen aan de Crowfundcampagne door mensen die geen creditcard en/of geen Paypal
hebben én is er € 185,- bijgedragen door mensen rechtstreeks via de nieuwe Paypal doneerknop op de
site zelf!
Dat betekent een resultaat van maar liefst € 2462,41! Maar... zoals uit deze nieuwsbrief zal blijken is
eigenlijk de € 3000,- ruimschoots bereikt & overschreden!
Nieuwe mensen bereikt:
De Crowdfundcampagne heeft dus ook nieuwe mensen bereikt, wat ook één van de doelen was.
Nieuwe mensen in Nederland, maar ook in België, Duitsland en Amerika!
Daarnaast heeft zowel de campagne als het filmpje, welke aanleiding was voor de campagne, gezorgd
voor een grotere naamsbekendheid, zo loopt de teller van de Facebookpagina van de stichting al
richting de 300 likes en wordt het filmpje nog steeds bekeken en gedeeld 
Andere vormen van (geldelijke) support n.a.v. de Crowdfundcampagne:
- Campagnelid Manon Wortel was van onschatbare waarde: niet alleen door haar support, maar
ook nam zij de honneurs waar in Nederland: door haar konden de kamelen-ansichtkaarten en
Geologieboekjes verzonden worden vanuit Nederland. Manon: ontzettend bedankt voor je
support, voor de geweldige samenwerking en voor al het werk dat je aan de campagne had!
Ook zijn we je dankbaar voor je jarenlange betrokkenheid, je vriendschap, je jarenlange
donateurschap en daarnaast ook nog adoptant van Saïde en Ghayyadh en daarnaast ook voor
je extra donaties aan o.a. de campagne, dank je wel! 
- Naast een geldelijke donatie heeft Emanuel van Aardmanneke en Nervo Productions gratis het
filmpje op de site van de stichting gezet en heeft hij gratis de Paypal doneerknop op de site
geïnstalleerd! Emanuel, dank je wel! 
- Reishonger en Things That Make You Feel Good hebben de campagne onder de aandacht
gebracht op hun websites, hun Facebookpagina’s en in hun eigen nieuwsbrief, waarvoor onze
hartelijke dank! 
- Niet alleen hebben veel facebookers de campagne gedeeld op hun eigen facebook pagina,
maar ook hebben ‘n aantal mensen zelf een nieuwsmail gemaakt en deze rondgestuurd naar

-

-

hun eigen netwerk, waardoor ook mensen bereikt zijn die geen facebook hebben! Zo zijn er ook
niet alleen nieuwe mensen bereikt maar ook nieuwe donaties via hun familie, vrienden en
collega’s! Manon, Yvonne v E, Francy, Peter Klaver, Lilian, Marjan B, Marina V, Lydia P
& iedereen die ik vergeten mocht zijn: ontzettend bedankt voor jullie acties voor de Kamelen!! 
Sabine van Bakel heeft gekozen om i.p.v. een 1-malige campagnedonatie adoptante te
worden van gepensioneerde Shailèn! Ook heeft zij folders van de stichting neergelegd bij haar
dierenarts en heeft zij folders verspreid onder haar collega’s die Dahab kennen door het duiken!
Vooral bijzonder omdat ze – net als de nieuwe donateurs - geen deelneemster van DesertJoy is
geweest, dus waarschijnlijk nog nooit ervaren hoe bijzonder kamelen zijn. Sabine: ontzettend
bedankt voor je acties en dat je adoptant van Shailèn bent geworden! 
Tijger, adoptante van Gheleis, heeft 28 maart j.l. een dag voor de Kamelen gewerkt wat
incl.fooi een opbrengst gaf van € 80,- ! Daarnaast heeft zij ook bijgedragen aan het
succesverhaal van adoptiekameel Tunesie, zie hieronder:

Het succesverhaal van Tunesie!
Toen hij 3 jaar was werd hij door zijn eigenaar gedropt bij
Musa, dit is nu ruim 12 jaar geleden: 'jij zorgt voor zijn eten
en in ruil daarvoor mag je met hem werken', zei hij, hij moest
alleen nog wel getraind worden. Sinds kort zit Tunesie ook in
het adoptieprogramma van de stichting maar nog niet
openbaar op de site en is hij al die jaren bij Musa een oudgediende bij DesertJoy, zo ook afgelopen december op de 7daagse tocht. Toen Musa van die tocht met Tunesie
thuiskwam kreeg hij te horen dat zijn eigenaar Tunesie
verkocht had i.v.m. schulden...over 2 dagen zou de nieuwe
eigenaar Tunesie op komen halen. We moesten snel een
beslissing nemen en ondanks het slechte financiële saldo en
het idem dito vooruitzicht besloot de stichting om Tunesie
terug te kopen. Musa zelf legde ook al zijn contante bezit er
bij: € 173,- zodat de stichting nog € 806,- moest betalen. Niemand wist dit in december, tot voor kort,
want 3 maanden later: heeft niet alleen Musa zijn bedrag teruggekregen van Tijger, maar heeft ook de
stichting van Elsje & Sjors van Wel het hele terugkoopbedrag van € 806,- teruggekregen EN is ook nog
eens zijn hele adoptie ineens rond....!! Tijger, Elsje & Sjors, Onno, Kirsten, Willem, Tijger again,
Els de Noord, Peter & Pauline, Manon en Addy .... jongens, jullie zijn OVERWHELMING,
ontzettend bedankt namens Tunesie, Musa en de stichting...!!! 

De volgende mensen willen wij ontzettend danken voor hun donaties aan de
crowdfundcampagne voor 16 Kamelen & hun 8 families:
Manon Wortel, Marjan Beijerbacht, Marina Visschedijk, Willem Declemy, Yvonne van Eijden, Tijger,
John Maan, Emanuel Nervo, Gertha Sijbers, Igor Wortel, Anne Wortel, Mo Visser, Yvonne Pleijzier,
Gerda Verweel, Menke Strijbis, Christine Lewis, Sep Hulst, Liesbeth Veldman, Suzan van der Heide,
Carla Veldkamp, Katrien Janssen, Ilse Hendrickx, Margot Wortel & Henk Kraak, Onno Wortel, Lydia

Palland, Tarek el Gamal, Elly Uittenbroek, Ralf Schönfeld, Özlem Uzun, Jeanette Klompmaker,
A.v.Dijk-Boekholt, Engelina Laros, Berry van Hagen, Nynke Vos, Rada Meursing, Herman & Janny van
der Aa, Machteld van Ede, Francy van Dijk, Carla van Veen, Lilian van den Einden, Heidi Rietveld,
Elsje van Wel, Veronica Mossou, Noor & Adri Schröder, Ineke Bakker-Vlietstra, Elna de Langen en Bart
Cox ....
Dankzij jullie hoeven de bedoeïenen hun geliefde kamelen niet noodgedwongen te verkopen aan
de slacht, zodat wanneer het toerisme aantrekt zij weer kunnen werken met hun kamelen!
Nederland heeft afgelopen maand eindelijk haar negatieve reisadvies aangepast!
Zo is er nu ook eindelijk een scheiding aangebracht tussen Noord en Zuid Sinaï. Dus wij hopen dat het
toerisme langzaam aan weer aan mag trekken want alles is nog steeds zoals altijd rustig en veilig in
Zuid Sinaï!
Adoptieverloop van Tunesie & zijn mensen in Nederland:
 Tunesie had al adoptanten: Onno Wortel en Peter Vroom & Pauline Groenendijk.
 N.a.v. de Kerst-& Nieuwjaarsnieuwsbrief besloten zowel Kirsten Cornelissen als Els de Noord
om adoptant te worden van Tunesie toen zij lazen dat Tunesie hiervoor in aanmerking komt. Els
de Noord is daarnaast ook al adoptante van Gheleis voor haar kleinkinderen.
 En n.a.v. de crowfundcampagne besloot Willem Declemy om adoptant te worden van Tunesie.
 Tijger is al jarenlang adoptante van Gheleis voor haar neefje Dez, zij heeft niet alleen Musa zijn
terugkoopbedrag gegeven, maar zij is daarnaast ook adoptante geworden van Tunesie.
 Elsje & Sjors van Wel hebben niet alleen het terugkoopbedrag gedoneerd aan de stichting maar
zij hebben daarnaast ook nog € 300,- gedoneerd n.a.v. Nieuwjaar en n.a.v. de
Crowdfundcampagne!
 Manon & Addy hadden in december de stichting al geholpen voor Tunesie, zij waren één van de
weinigen die het in december al wisten, dit geld is nu gebruikt voor voer voor de andere
kamelen waarvan de adopties nog niet rond zijn.
Dus lieve mensen, zoals uit deze nieuwsbrief blijkt is eigenlijk het streefbedrag van de
campagne van € 3000,- ruimschoots behaald en zelfs overschreden!
Voerleveringen
Het was een feest om aan ’t begin van elke maand voor een maand lang maïs en hooi te laten komen
vanuit het vasteland van Egypte. Ook onze voerleverancier leefde altijd weer mee zoals wij elke keer
hebben laten zien op de Facebook & op onze Indiegogo pagina.
Nu is de stichting voor haar taken in NL. Omdat de stichting niet met geld komt maar met voer heeft zij
voor vertrek uit Dahab al het voer voor 16 kamelen besteld voor de gehele zomer voor juni tot en met
september!

De Natuur werkte ook mee: een bloeiende Woestijn zorgde ook voor besparing voerkosten
Dit voorjaar een bloeiende Woestijn dichtbij Dahab van januari t/m half mei. Acht kamelen, de meesten
vrouwtjes en hun jongen, hebben hiervan kunnen profiteren waardoor er ook kosten voor hooi
uitgespaard konden worden. Deze acht kamelen zijn sinds deze week weer terug in Dahab omdat de
bloei ‘op’ is. Tijdens de bloei hebben de bedoeïenen ook regelmatig geplukt voor de kamelenhengsten
thuis in Dahab waardoor er ook weer op hooikosten bespaard kon worden! 
Nog meer goed nieuws!
 Miranda & Harald hebben voor hun feest ‘Samen 100 jaar’ € 136,- kado gekregen voor de
Kamelen! Miranda & Harald en al jullie gulle gevers: ontzettend bedankt! 
 Gepensioneerde hengst Dahrutsj heeft er een nieuwe adoptante bij gekregen! Martha School,
ontzettend bedankt! 
 N.a.v. Kerst & Nieuwjaar hebben de Kamelen € 450,- aan extra donaties mogen ontvangen!
Elsje van Wel, Vera Biesbroek, Yvonne van Eijden, Lia Kronenburg, Machteld van Ede, Mo
Visser en Alieke Hartog: Dank Jullie Wel voor deze goede start voor 2015!
 Op maandag 13 april j.l. stond mijn persoon met een artikel en 3 foto’s in ... de Telegraaf! Ten
tijde van plaatsing was ik op 9-daagse tocht met de april-groep. De journaliste had mij haar
artikel doorgemaild ter goedkeuring maar ik was dus onbereikbaar. Hierdoor staan er wel wat
foutjes in het artikel, maar ach, publiciteit is altijd leuk  Het artikel staat op de FB
(www.facebook.com/DesertJoy.woestijnreizen) even naar beneden scrollen tot je ‘Grote Harige
Liefde’ ziet en daar op klikken.

De eerstgeborene van Marzuka & Soeb ...

kleine Dalèl!

Op 20 januari j.l. is Marzuka bevallen van haar eerste ... een jongetje! Dit kleintje is hiermee familie
geworden van mijn eigen kamelen: Soeb is nu voor het eerst vader, zijn broers Bil & Abdèn voor het
eerst ooms en Jamila oma. Hij is helemaal wit en omdat hij zo bijzonder is door zijn familielijn valt aan
hem de eer te beurt om de naam van mijn 1e kameel te dragen met wie alles is begonnen en naar wie
de stichting is vernoemd: ....DALEL!

Links: eigenaar Subaih & kleine Dalèl

Rechts: moeder Marzuka, kleine Dalèl, vader Soeb en oom Bil

Wij hopen op adoptanten voor Kleine Dalèl zodat hij samen met Nederland een goede start kan
krijgen!
Hoe is het Improvac Project verlopen?
Hier kunnen we kort over zijn:...de vier hengsten zijn afgelopen winter helaas gewoon bronstig
geworden, ook Asfur dit keer. Dus is hiermee een eind gekomen aan hormonale castratie bij
kamelenhengsten.
Dierenarts Peter Klaver over laten komen op locatie:
Voor de hengstenTunesie en Asfur zou het goed zijn als ze operatief gecastreerd zouden worden
omdat hun bronst teveel van hun lichaam vergt gezien hun leeftijd.
We weten dat dierenarts Peter Klaver hiervoor graag over zou willen komen, hij heeft al ervaring in het
operatief castreren van kamelen op locatie in de Woestijn.
De 2 dierenartsen die er in Dahab zijn, weten helaas weinig tot niks over kamelen en brengen meer
schade aan kamelen toe dan goeds. Bedoeïenen hebben daarom ook slechte ervaringen met de
dierenartsen ter plekke. Om ’n voorbeeld te noemen: een verdoving kunnen ze al niet goed doseren,
veel kamelen zijn daardoor ook gestorven door verkeerde behandeling, dosering en medicatie.
Omdat Kamelen een eigen, op zichzelf staande soort zijn is voor hen de specialisatie ‘exoten’ nodig,
waar Peter Klaver juist bekend om staat.
Peter vraagt niet veel: zijn onkosten (vliegticket & verblijf/kamer) en een wandeltocht van een paar
dagen door de Woestijn voor hem en zijn partner.
Naast de operaties kan Peter op locatie in Dahab ook een voorlichting en training geven aan de
bedoeïenen. Daarom zal de stichting in de toekomst weer een crowdfundcampagne opstarten maar
dan bij een Nederlands platform, zoals bijvoorbeeld de 1% Club.
Draag je dit idee een warm Hart toe, dan kun je natuurlijk nu al sponsor worden! Vermeld dan ‘Peter
Klaver’ bij je donatie!

Nog meer Vooruitzichten:
o
o

o

o
o

Op 16-30 oktober ’15 is er een Yoga-Meditatie Reis door de Woestijn: hiervoor zijn nog 2
plaatsen vrij! Voor meer informatie: www.desertjoy.nl/yoga-meditatiereis
Naar aanleiding van het artikel in de Telegraaf ben ik uitgenodigd om binnenkort langs te komen
in de studio van Radio Rijnmond. Op FB zal ik jullie hiervan op de hoogte houden &verslag
ervan doen in de volgende nieuwsbrief.
In augustus ben ik uitgenodigd om een lezing te geven in Hoofddorp, waar ook een collectebus
voor de Kamelen zal staan. Op FB zal ik jullie hiervan op de hoogte houden evenals in de
volgende nieuwsbrief. Wil meer info hierover en/of wil je komen? Stuur een mailtje, leuk!
De nieuwe tochtdata Voorjaar 2016 evenals de datum voor de Klankreis 2016 zullen deze
week bekend zijn zowel op de site als op de FB.
Deze zomer krijgen alle adoptanten weer een update in Woord & Beeld over hun Kameel(tje)!
DesertJoy en St.Dalèl ’s zomers beschikbaar voor lezingen!

Op deze plek willen we iedereen laten weten dat wij ’s zomers beschikbaar zijn voor lezingen!
Ben je lid van een club, vereniging of wil je iets in familieverband organiseren of iets op of met je werk
en lijkt een Woestijnmiddag of avond je leuk? Neem dan vooral contact met me op!
Je kunt kiezen uit vele facetten: de lezing in augustus bijvoorbeeld zal vooral gaan over ‘een avond
reizen als nomaden door de Sinaï Woestijn’. Je kunt ook kiezen voor een lezing meer gericht op het
dier “de Kameel’, of meer gericht op ‘Bedoeïenen en het Woestijnleven’ enzovoorts...
Ook als je een leuke club weet waar ik contact mee op zou moeten nemen, laat het ons weten!

Last but zeker not least:
Willen wij, de bedoeïenen en hun Kamelen & de stichting, alle trouwe donateurs en
adoptanten heel hartelijk danken voor hun support aan de Kamelen! Dankzij jullie kunnen
we dit werk blijven doen!
Liefs, de bedoeïenen, hun kamelen & Joyce
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