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Inleiding 

Zoals altijd, gaat de telefoon en aan de andere kant is er iemand die hulp vraagt voor een aantal verwaarloosde 

dieren, in dit geval honden, honden in Burgos. De vrouw kwam uit Valladolid maar was op vakantie in Burgos en 

zag daar een aantal honden in hele slechte omstandigheden… Tegen de eigenaar van de honden is aangifte 

gedaan en iemand is geweest en bevestigde dat de honden in heel slechte staat waren… Er zitten twee Mastins, 

niet eens heel oud maar heel heel erg mager, met huidproblemen vanwege het gebrek aan voeding en gebrek 

aan behandeling door een arts… Maar het meest afschuwelijke geval is dat van de arme zwarte dame, die we 

Estrella hebben genoemd. De eigenaar, een echte boer, had haar altijd vastgebonden met een touw om haar 

poot, zij groeide, maar het touw groeide niet mee… en ze was zo 

wanhopig, waarschijnlijk van de pijn, dat zij was begonnen aan haar 

poot te bijten om los te komen en uiteindelijk heeft ze haar poot 

gebroken. Tenminste, dat is wat de buren ons verteld hebben. Kun je je 

voorstellen hoeveel pijn ze heeft moeten lijden? 

 

Estrella mist dit stuk poot en toen zij in Scooby (Spanje) binnen kwam 

was zij er slecht aan toe… Maar zij hebben haar alle zorg gegeven die 

nodig was en haar stomp genas mooi, zij kwam op gewicht, haar vacht 

ging glanzen en zij heeft laten zien hoe lief zij is! Zij heeft 5 maanden 

de tijd gehad om te herstellen en toen mocht zij naar Nederland 

komen. Na al haar ontberingen heeft zij nog steeds alle vertrouwen in 

mensen, is zij heel zacht van karakter en ook nog blij!  

Maar haar stomp moest geopereerd worden. En voor deze operatie hadden wij uw hulp nodig! Deze operatie 

kostte tussen de 500 en 700 euro kosten. Een bedrag dat wij niet zomaar konden opbrengen voor haar. Estrella 

werd door jullie donaties geopereerd en haar herstel verliep voorspoedig.  

Afgelopen maart is ze vertrokken naar haar gouden mand. Ze wordt liefdevol opgevangen door een mevrouw 

en Stella (die naam kreeg ze) woont samen met maar liefst zes katten!  

In het begin was Stella wel wat angstig maar met de weken die voorbij gleden werd ze steeds vrijer. Ze maakt 

dagelijks een aantal wandelingen en dan vindt ze het heerlijk om achter andere honden aan te rennen, te 

speuren naar konijnen en lekker  te liggen badderen in de Vecht. Eerst wist ze niet wat ze met een tennisballetje 

aan moest maar nu rent ze er heerlijk achter aan. Elke dag wordt Stella nog vrijer en geniet ze met volle teugen 

van haar vrijheid. Die vrijheid die ze zo ontzettend verdiend heeft!  

Estrella is één van onze succesverhalen van het afgelopen jaar. Maar er zijn natuurlijk veel meer 

honden en katten die dankzij onze opvang een goed en veilig huis hebben gevonden. In totaal 

hebben dit jaar 681 honden en 127 katten een nieuw thuis gevonden. Dit jaar besteden wij meer 

aandacht aan de speciale honden die wij hebben opgevangen in 2015. Veelal dieren die in hun land 

van herkomst geen kans maken, maar wel perfect zijn om in een gezin te komen wonen. Deze dieren 

hebben wij allen welkom geheten en zij hebben dan ook allen een heel fijn plekje gevonden. Het 

maakte eigenlijk niet uit dat zij wat mankeerden, of zij oud waren of er mogelijk een tikje bijzonder 

uitzagen. En door vele donaties hebben wij veel van deze dieren kunnen helpen aan hun medische 

problemen en hebben zij een onbezorgde toekomst!  Ook de renovatie van een heel aantal dingen 

krijgt aandacht in dit jaarverslag.  

Wij zijn ontzettend dankbaar dat wij veel hebben kunnen realiseren en hebben ook dit weer aan 

onze donateurs te danken! En automatisch hebben onze dieren hier weer veel gemak van!  
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Geschiedenis Stichting Dierenopvang Koningen 

Ik ben Astrid Koningen, 40 jaar, woon samen en heb zelf 4 honden en 3 katten, kippen en duiven. In 

1995 ben ik als doktersassistente in een ziekenhuis aan het werk gegaan. Omdat ik dieren altijd een 

warm hart toe droeg ben ik in 2001 als vrijwilliger in een 

dierenasiel gaan werken. Dit werk vond 

ik zo mooi, dat ik mijn baan in het 

ziekenhuis heb opgegeven en fulltime 

in het asiel ben gaan werken.  

In de tussentijd heb ik mijn diploma 

vakbekwaamheid honden- en 

kattenbesluit gehaald en in 2004 ben ik 

begonnen met een klein kattenpension 

en later de opvang van de zwerfkatten 

voor de plaatselijke Dierenbeschermings-afdeling. 

Van 2004 t/m medio 2009 heb ik honderden katten 

opgevangen, verzorgd en herplaatst die destijds vielen 

onder de plaatselijke Dierenbeschermingsafdeling. Tevens 

heb ik in 2004 onder de vlag van de plaatselijke 

Dierenbescherming een dierenambulance opgericht. Dit heb 

ik tot medio 2009 gedaan. 

Van 2003 tot 2007 ben ik bestuurslid geweest van de Dieren-

beschermingsafdeling Vechtdal. Ik was betrokken bij de 

inspectie en heb het verwilderde katten project opgezet 

voor de afdeling en een duizendtal katten gevangen, laten 

steriliseren/castreren en deze teruggezet op de plek van het 

vangen. 

In 2009 ben ik verhuisd naar Balkbrug, waar ik verder ben 

gegaan met de opvang van katten, maar daarbij ook de 

opvang voor honden mogelijk werd. En dat was een grote 

wens! Vanaf deze dag heet de opvang Dierenopvang 

Koningen. Ik ben ook begonnen met het opvangen van de 

buitenlandse dieren die in hun eigen land geen toekomst 

hadden. Ik heb het werk voor de Dierenbescherming en de 

dierenambulance opgezegd en ben ik mij volledig gaan 

richten op deze opvang. 

Wat voor dieren vangen wij hier op 

Honden en katten, zowel zwerfdieren als dieren die om wat 

voor reden dan ook niet bij hun eigenaar kunnen blijven. 

Januari 

In januari zijn er 37 honden en 7 katten 

geplaatst. 

Kat Speedy is eindelijk geplaatst, 

anderhalf jaar heeft hij bij ons in de 

opvang gezeten, eindelijk was het zover 

dat hij naar een nieuw huis mocht!  

 

In december 2014 hadden wij een filmpje 

gepubliceerd van Morris, die op zoek was 

naar een fijn thuis. Hij werd vier jaar 

geleden gevonden op straat in Turkije. Hij 

verbleef al vier jaar in een asiel. Het bleek 

dat er iets mis was met zijn achterpoten. 

Morris heeft een aangeboren afwijking 

aan allebei zijn achterpoten. Hier heeft hij 

mee leren lopen. Hij heeft een pijnloos 

leven en is de meest gelukkige hond die 

je kunt voorstellen. 

Eén van onze vrijwilligers had direct een 

enorme klik met hem en heeft hem dan 

ook geadopteerd. Hij is vanaf januari als 

Morris door het leven gegaan en wij 

mogen hem iedere week weer 

ontmoeten!  
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Daarnaast vangen wij honden en katten op vanuit het buitenland, omdat daar de noodzaak vaak 

ontzettend groot is. Deze dieren worden veelal met de dood bedreigd, zijn vaak mishandeld, angstig, 

verwaarloosd en hebben een stabiel thuis nodig.  

Wij doen ons uiterste best om deze dieren een nieuw en stabiel thuis te bieden, wij werken met een 

aantal gastgezinnen en hebben een grote groep met vrijwilligers die veel op de opvang te vinden zijn. 

Zwerfdieren 

Vanaf 2009 heeft Dierenopvang Koningen een 

contract met de gemeente Staphorst. De gemeente 

Staphorst is verantwoordelijk voor alle zwerfdieren 

die in hun gemeente worden aangetroffen. Zij 

hebben ervoor gekozen om de opvang van honden en 

katten bij ons onder te brengen. Zij betalen per 

gevonden dier een bedrag waarvoor wij dit dier 

kunnen opvangen, verzorgen en herplaatsen. 

Voor de regionale Dierenbeschermingsafdeling 

vangen wij jaarlijks een aantal katten op die 

verwilderd zijn, geholpen worden en vervolgens weer 

worden uitgezet op de plek van vangen. Zij betalen 

hiervoor per dag een bijdrage om de kosten te 

dekken. 

Afstandsdieren 

Deze dieren kunnen, om wat voor reden dan ook, niet 

langer bij hun huidige eigenaren kunnen blijven. Deze 

mensen doen afstand van dit betreffende dier en 

dragen de zorg aan ons over. Deze mensen tekenen 

hiervoor een contract en betalen een vergoeding 

zodat wij dit dier kunnen opvangen, verzorgen en 

herplaatsen. 

Buitenlandse honden 

Al jaren zijn wij ons bewust van de grote problemen 

met zwerfdieren die in zuid- en oosteuropese landen 

bestaan. Heel veel zwerfdieren op straat, 

achtergelaten door hun eigenaren, geboren op straat, 

zonder kans op een toekomst. De noodzaak voor hulp 

voor deze dieren is hoog en deze dieren hebben er 

ook niet om gevraagd om geboren te worden. 

Toen ik de opvang begon in 2009 was het de 

bedoeling om in Nederland dieren te helpen, iets wat 

Februari 

In februari zijn 53 honden en 5 katten 

geplaatst. 

In februari vonden twee kanjers van honden 

gezamenlijk een fijn thuis. Deze 2 broers 

kwamen uit Roemenie, waar zij hun leven in 

slechte omstandigheden hadden 

doorgebracht. Zij hebben lange tijd in onze 

opvang gezeten en eindelijk  hebben zij 

samen een familie gevonden en het geluk 

gehad dat zij nooit afscheid van elkaar 

hoefden te nemen!  

 

Ook kwam er in februari een bijzondere 

hond bij ons binnen, namelijk Estrella. Zij 

had een gruwelijk leven achter de rug 

waarin zij door haar leven aan de ketting, 

haar eigen achterpoot had afgebeten. Zij is 

naar ons toegekomen en geopereerd. En 

vervolgens vond zij ook nog eens een 

liefdevol thuis waar zij nog steeds intens 

gelukkig is!  
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ik uiteraard ook doe. De opvang beschikt over veel ruimte ik ben ook over de grens gaan kijken en 

zag hoe nodig het was om ook deze dieren te helpen.  

Dan is er natuurlijk altijd de vraag of de buitenlandse honden geen concurrent zijn van de 

Nederlandse asielhonden. Zo kunnen we duidelijk zien dat er in Nederland jaarlijks 180.000 honden 

nodig zijn om aan de vraag te voldoen. Van dit aantal worden er 132.000 honden commercieel 

gefokt. 40.000 rashonden worden er jaarlijks gefokt 

via de Raad van Beheer. En waarom zoveel honden 

fokken met alle risico’s van dien als er zoveel honden 

al bestaan die met smart wachten op een liefdevol 

thuis? En ja, deze leven toevallig niet in ons land, maar 

wel op reisafstand van ons en zij bestaan immers al. 

De Nederlandse asiels hebben inderdaad veel honden 

die al langere tijd in een asiel zitten, zo ook wij. Maar 

dit zijn altijd honden die bijvoorbeeld een 

gedragsprobleem hebben, die niet met andere dieren 

overweg kunnen, die niet alleen kunnen zijn, die een 

verleden hebben met een bijtincident, noem maar op. 

Dit zijn geen honden die makkelijk te herplaatsen zijn, 

dit zijn honden die hele specifieke baasjes nodig 

hebben. En als een jong gezin dan op zoek is naar een 

familiehond en 

deze niet in 

een asiel 

kunnen vinden, 

kunnen zij niet 

anders dan zich 

richten tot de 

commerciële 

kant van de 

hondenhandel. 

Wij merken dat heel veel gezinnen op zoek zijn naar 

fijne familiehonden en deze honden komen nagenoeg 

allemaal uit het buitenland. En voor iedere hond die 

wij op deze manier een fijn thuis kunnen bieden, hoeft 

er in Nederland niet speciaal één gefokt te worden. 

Naar ons idee een win-win situatie. 

 

  

Maart 

In maart zijn 72 honden en 8 katten 

geplaatst. 

In maart kregen wij de kleine, 16jarige, 

Kaadje bij ons binnen. Haar vrouwtje kon 

niet langer voor haar zorgen en met 

ongelooflijk veel pijn in haar hart heeft zij 

Kaadje bij ons gebracht. Wij wilden haar 

natuurlijk nog graag haar laatste plekje in 

haar leven bieden en wilden samen met haar 

op zoek gaan naar dit plekje. Toevallig was 

één van onze gastgezinnen hier nog even aan 

het einde van de zaterdag en zij zagen de 

oude Kaadje zitten…En al snel was de 

beslissing genomen: Kaadje mocht mee naar 

huis! En niet om daar tijdelijk te blijven, maar 

Kaadje is welkom om daar te blijven totdat 

haar tijd is gekomen om te gaan. Wij zijn 

ongelooflijk blij dat dit zo snel is gegaan en 

Kaadje doet het prima in haar nieuwe huis. 

Ze ligt zelfs al bij één van de andere honden 

in de mand! Eind goed, al goed voor deze 

ontzettend oude dame! 
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Wat doen wij verder & activiteiten 2015 

Wij hebben een website van de opvang die dagelijks alle nieuwtjes vertelt, die mensen een kijkje 

laten nemen in de opvang, waar al onze dieren uitgebreid worden beschreven en waar wij inmiddels 

1.500 bezoekers per dag mogen verwelkomen. 

Wij hebben een Facebook pagina die al ruim 

4400 likes scoorde en dagelijks ongeveer een  

berichtenbereik heeft van 30.000 facebook 

gebruikers. Op deze pagina worden dieren in 

het zonnetje gezet, worden er nieuwtjes uit 

de opvang gedeeld en kunnen wij onze 

activiteiten delen. 

Wij geven jaarlijks een open dag zodat 

mensen een kijkje in de opvang kunnen 

nemen, waar mensen hun geadopteerde 

hond weer even kunnen laten zien, waar 

mensen kennis kunnen maken met de 

mensen waar wij mee samenwerken en waar 

men hun hond kan laten trimmen of 

fotograferen. Wij proberen op deze open dag 

ook altijd weer donateurs te werven en geld 

in te zamelen voor de opvang. 

Alle honden die via onze stichting een nieuw 

thuis krijgen, krijgen een nacontrole van een 

inspecteur van de Hondenbescherming. Dit 

gaat via de Inspecteur Gezelschapsdieren. Wij 

zijn hier ontzettend blij mee, zo weten wij 

ook hoe het met ‘onze’ dieren gaat in hun 

nieuwe thuis. 

Jaarlijks bezoeken een aantal basisscholen uit 

de omgeving de opvang. Dit is vaak de eerste 

keer dat deze kinderen in aanraking komen 

met een opvang. Wij laten ze alles zien, 

vertellen ze wat wij doen en hoe ongelooflijk 

belangrijk een opvang is. Maar wij laten ze 

vooral de liefde van deze dieren zien. 

Wij hebben één bejaard balie-hondje die laat 

zien hoe geweldig oude diertjes zijn. Deze 

had geen kans op overleving en zodoende was hij bij ons welkom. Hij begroet al onze klanten. 

Mensen leren dat dit  hondje ook een ziel heeft en ook heel veel plezier kan geven. 

April 

In april zijn 59 honden en 3 katten geplaatst. 

Langzitter Japie en gehandicapte dame Aysa zijn 

samen geadopteerd! Japie was al ouder en kon niet 

goed alleen zijn. Aysa heeft maar één voorpoot en kan 

hierdoor moeilijk lopen. En juist als stel zijn ze 

gekozen en hebben een geweldig leven samen 

gekregen en zijn zielsgelukkig! 

 

In april moesten Layka en Chenda geholpen worden 

door de dierenarts. Deze twee zusjes uit Spanje 

hadden beiden entropion aan hun rechteroog. Dit 

betekent dat het onderste ooglid naar binnen is 

gegroeid, waardoor de wimpers in hun oog prikken. 

De kosten voor een operatie bedroegen 500 euro en 

dankzij gulle giften na een oproep op facebook  kon 

de operatie worden betaald! 

Daarna zijn deze beide kanjers vetrokken naar hun 

gouden mand! 
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Al onze oudere dieren die mensen willen adopteren worden kosteloos meegegeven. Deze mensen 

krijgen in de nabije toekomst waarschijnlijk extra kosten en omdat wij zo gelukkig zijn dat deze 

dieren toch nog een fijne plek krijgen, willen wij hier geen prijs voor rekenen. 

Al onze verwilderde katten worden kosteloos op een boerderij geplaatst. Deze katten zijn niet 

gelukkig in de opvang en verdienen een plek waar zij de vrijheid hebben om te leven. 

Open dag  

In juni hebben we onze jaarlijkse open dag gehouden. Dit maal met een grote rommelmarkt erbij. 

Voorafgaand aan de open dag hebben we via facebook een oproep gedaan om rommelmarkt spullen 

te doneren. We hebben heel veel rommelmarkt spullen mogen ontvangen.  

Op de open dag konden geïnteresseerden onze opvang bezoeken 

en gebruik maken van een rondleiding langs al onze dieren. 

Daarnaast kregen zij uitleg over hoe wij te werk gaan.  

Ook veel ex-opvang honden met hun eigenaren kwamen dit jaar 

weer langs voor onze jaarlijkse hondenwandeling. We gaan dan 

met alle honden een wandeling maken van driekwartier. De 

honden konden lekker met elkaar ravotten.  

Daarnaast hadden we verschillende marktkramen waar 

verschillende producten werden verkocht voor hond en zijn 

eigenaar.  Er was er een altijd-prijs loterij en kinderen konden 

grabbelen of zich laten schminken. De innerlijke mens werd 

verzorgd met een hapje en drankje en op de achtergrond hadden 

we heerlijke live gitaarmuziek.  

De opkomst was groot en het was een zeer geslaagde en gezellige middag. Heel fijn om al onze ex-

opvang honden weer te zien met hun blije eigenaars.  

De opbrengst van de rommelmarkt en de marktkramen komt geheel ten goede aan de dierenopvang.  

Dierenambulance 

Op 28 juli hebben wij onze eigen 

dierenambulance van Stichting Dierenlot 

gekregen! Daar zijn wij ontzettend blij mee, 

onze oude bus had het inmiddels al een paar 

maanden begeven. Wij kregen eerst een 

leenambulance totdat wij deze definitief in 

bruikleen kregen. Inmiddels zijn er al heel wat 

veilige kilometers voor de dieren in de opvang 

gemaakt!  
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Kerstmarkt 

Afgelopen december hebben we een kerstmarkt gehouden. De opbrengst stond in teken van 'Help 

onze dieren de winter door'. Iedere maand hebben wij natuurlijk ontzettend hoge kosten in onze 

opvang. Het water, gas, licht, de schoonmaakmiddelen, het 

voer, de dierenarts en ga zo maar door. 

Maar.......in de winter 

komt hier altijd een 

schepje bovenop. De 

kachels branden volop. 

De honden moeten 

natuurlijk in lekkere 

warme kennels zitten en 

zijn bij kou ook meer 

binnen. De donkere 

dagen maken hun 

intrede weer en dan 

branden de lampen 

weer de gehele dag. 

De honden krijgen in plaats van een dunne deken in de 

mand nu een lekker warme wollen deken of dekbed. Deze 

dekens worden natuurlijk dagelijks gewassen en de 

wasmachines en wasdrogers draaien dan op volle toeren. 

Ook schaffen we hondenjassen aan voor de honden die een 

dunne huid hebben en daardoor hun eigen 

lichaamstemperatuur niet op peil kunnen houden. Zo 

kunnen zij ook lekker dagelijks naar buiten. 

Wist u dat we in de winter maandelijks bijna 800 euro aan 

gas en elektra betalen? Daarnaast betalen we elke maand 

nog ruim 100 euro aan water. Al met al zijn de winter-

maanden een hele hoge kostenpost voor onze opvang.  

Er kwamen veel bezoekers op onze kerstmarkt en het was 

een geslaagde middag!  

 

 

 

 

 

Mei 

In mei zijn 64 honden en 11 katten 

geplaatst. 

Dit is de maand dat de eerste kittens 

weer binnen komen. Met of zonder 

moeders, alleen of met broertjes en 

zusjes. Het begon dit jaar met poes 

Laska, die 4 prachtige kittens had. 

Allen hebben een nieuw thuis 

gevonden gelukkig!  

 

En wij kregen een wel heel bijzonder 

verzoek uit Tanzania. Of wij een 

grote, stoere en vooral lieve hond 

wilden uitzoeken voor een ranch in 

Tanzania. Tja, natuurlijk willen wij 

dat doen. Het heeft even geduurd, 

maar wij vonden de geweldige 

Rocky, die uit Spanje kwam. En hij 

was welkom. Het was al met al een 

heel geregel, maar in mei werd hij 

naar Schiphol gebracht om aan zijn 

grote reis te beginnen. En hij blijkt 

super goed te passen in zijn nieuwe 

familie!  
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Expositie PAWS 

Op de kerstmarkt is ook onze expositie buitenlandse honden van Stichting Paws geopend. Met deze 

stichting werken we nauw samen en zij hebben deze expositie gemaakt om bij ons tentoon te stellen. 

Deze expositie is het hele jaar door geopend en geeft een duidelijk beeld van het waarom van het 

importeren van buitenlandse honden naar Nederland.  

PAWS is een Dierenopvang centrum in Zuid-Oost 

Spanje in de omgeving van Mojacar waar honden 

en katten een veilig onderkomen vinden. Het is 

een opvang waar dieren NIET worden afge-

maakt, onafhankelijk van de verblijfsduur. Elk 

dier van PAWS wordt gesteriliseerd/gecastreerd 

als het de daarvoor benodigde leeftijd heeft 

bereikt. Elk jaar worden er meer dan 250 honden 

en 60 katten herplaatst in Spanje, Nederland, 

Engeland en Duitsland. In 2015 werd meer dan 

60% van de PAWS honden herplaatst in 

Nederland. De organisatie is opgericht in 1989 

en werd in 1996 formeel geregistreerd als een 

Spaanse liefdadigheidsorganisatie. 

 

 

 

 

  

Juni 

In juni zijn 65 honden en 8 katten geplaatst. 

Juni was de maand van de komst van heel veel 

kittens! Veelal zonder moeder en allen erg welkom 

in gastgezinnen waar zij liefdevol zijn opgevangen! 

De allerkleinste konden we bij een moederpoes 

onderbrengen die al in de opvang zat. Zij ontving de 

kleintjes met open armen. De wat oudere kittens 

kregen lekker warme pap, brokjes, een warm bedje 

en heel veel liefde en aandacht in een pleeggezin.  

U begrijpt dat deze kleintjes voor de nodige 

onkosten heeft gezorgd. Dankzij een oproep op onze 

website en op facebook heeft u er voor gezorgd dat 

ze allen alle medische zorg hebben gekregen. Ze zijn 

allen uitgegroeid tot gezonde katjes en hebben 

inmiddels een heerlijke gouden mand gekregen!  

 

Verder is Binky naar een nieuw huis gegaan. Dit 

blinde ventje had al bezoek gehad van zijn nieuwe 

vrouwtje en deze maand mocht hij lekker gaan 

verhuizen. Het ga je goed mannetje! 
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Buitenlandse honden 

Op onze site staan een heleboel buitenlandse honden op de site. Ze zien er goed uit, hebben 

prachtige foto’s en een verhaaltje om een plekje te vinden waar ze heel erg welkom zijn en wat voor 

plekje ze zoeken.  Wij nemen u graag mee om u te laten begrijpen hoe dit allemaal in zijn werk gaat 

en wat voor werk er voorafgaand aan deze zoekopdrachten zit.  Het begint allemaal in het land van 

herkomst.  

Op reis 

Er wordt een dier op straat gevonden of bij het asiel achtergelaten door de eigenaren. Vaak zijn deze 

dieren erg in de war, hebben voor zichzelf moeten zorgen, zijn verjaagd en hebben een moeilijk leven 

achter de rug. Het eerste wat er gebeurt is deze dieren veiligheid bieden in een opvang. De dieren 

van de straat zijn vaak intens dankbaar voor deze veilige plek. De honden die uit een huis komen bij 

een familie hebben het moeilijker. Ineens zitten ze met allemaal soortgenoten, moeten zich in 

roedels zien te redden en zullen zich 

ontzettend aan moeten passen.  

De dieren worden verzorgd, zo nodig 

medisch behandeld of geopereerd, komen 

in quarantaine en krijgen hun eerste 

inentingen. Vervolgens worden zij 

gesteriliseerd/gecastreerd, krijgen zij hun 

chip, hun paspoort en worden door de 

dierenarts onderzocht. Vervolgens komen 

zij in een roedel te wonen waar zij het 

beste in passen.  

Als ze in de roedel zitten, worden er foto’s en of filmpjes gemaakt van de honden. Dit kost 

ongelooflijk veel tijd, maar wij willen natuurlijk vast kennis met de honden maken voordat zij naar 

Nederland komen. De filmpjes worden naar ons toegestuurd en die worden uitgebreid bekeken. Het 

belangrijkste waar wij op letten is of de honden sociaal gedrag laten zien. Sociaal gedrag betekent 

dat de honden contact maken, vriendelijk zijn en dat is eigenlijk het enige waar wij naar kijken. Of de 

hond nou groot, klein, dik, dun, oud, jong, gehandicapt is of niet, dat maakt nooit een verschil. Als de 

hond sociaal gedrag laat zien, dan is deze welkom.  

Na uren van filmpjes kijken worden de honden dus 

uitgezocht en worden deze klaar gemaakt voor het 

transport naar Nederland. De honden krijgen de rest van 

hun inentingen en mogen dan gaan wachten.  

Als de datum van het transport bekend is, worden de rest 

van de voorbereidingen getroffen. Twee weken voor het 

transport gaan de honden weer in quarantaine, krijgen zij 

een bloedonderzoek om te kijken of zij niet besmet zijn met 

een buitenlandse parasiet. De honden worden aangemeld 

bij het ministerie in het land van herkomst. Deze sluit dit 
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kort met het ministerie van Landbouw en 

natuurbeheer in Nederland, die de gegevens 

van onze opvang bekijkt. Uiteraard hebben 

wij een vergunning voor het invoeren van 

buitenlandse honden. Deze ministeries 

koppelen dit dus aan elkaar en de honden zijn 

dan welkom in Nederland.  

Op de dag van het transport komt er een 

dierenarts om alle honden te onderzoeken. Zij 

krijgen een gezondheidsverklaring, worden 

ontwormd en ontvlooid en mogen dan de bus 

in voor de grote reis. De bus is natuurlijk 

volledig ingericht voor de honden. Hier zitten 

hoge eisen aan en ook daar is een vergunning 

voor nodig. Dit is vanzelfsprekend allemaal in 

orde. 

De honden vanuit Spanje zijn rond de 18 uur 

onderweg om bij ons te komen. Het grootste 

gedeelte van de reis slapen ze en zijn ze 

rustig. Als ze uit de bus komen bij onze 

opvang, dan mogen ze eerst uitgebreid in een 

speelveld de benen strekken, hun behoeftes 

doen, uitgebreid eten en drinken en natuurlijk 

knuffelen.  

Na een dag of twee zijn de honden eigenlijk al 

gewend: zij kennen het ritme, weten wanneer 

ze naar buiten gaan, weten wanneer ze eten 

krijgen en wie 

hun nieuwe 

vrienden zijn. 

Wij kijken of 

hun ontlasting 

goed is, of ze goed eten en drinken, hoe zij reageren op de andere 

honden en zo leren wij ze dus een beetje kennen.  

Na een aantal dagen komen ze op de foto, iedere hond krijgt een 

heleboel foto’s en onze fotograaf is hier een hele dag mee bezig om 

de leukste foto’s vast te leggen. Tegelijkertijd maken wij kennis met 

het gedrag van de honden: we kijken hoe zij aan de riem lopen, hoe 

ze met andere honden zijn, of ze met katten kunnen, of ze hun eten 

beschermen, of ze dingen spannend vinden, noem maar op. Op basis 

daarvan en hoe zij in de groep functioneren, wordt er een verhaaltje 

geschreven. Per hond kost dit rond de 20 minuten.  

Juli  

In juli werden 48 honden en 11 katten geplaatst. 

We kregen drie prachtige honden uit China in de opvang. 

De honden waren vrij gekocht door een mevrouw die daar 

werkte. Zij waren bedoeld om opgegeten te worden, maar 

hun baas heeft ervan afgezien. Met heel veel overredings-

kracht wist ze de eigenaar ervan te overtuigen de honden 

aan haar te verkopen: wat een geluk! Ondertussen 

gebruikte ze al haar spaargeld om de kerngezonde honden 

naar Nederland te krijgen en de papieren in orde te 

maken. En via via zijn zij bij ons terecht gekomen en 

hebben wij voor alle drie een geweldig thuis gevonden!  

 

Rex, Checkers en Honey als puppy in China 

In juli kregen we wederom veel kittens in de opvang. Eén 

van die kittens was Senna en zij had een gebroken 

pootje... Een geluk dat ze gevonden was en via de 

dierenambulance bij ons is gebracht. Senna kreeg bij 

binnenkomst een flinke dosis pijnstillers, lekkere pap en 

een warm bedje. Zo kon ze aansterken en op krachten 

komen voor haar operatie.  

Al met al waren de kosten voor de operatie en de 

medische zorg 500 euro. We hadden hiervoor een oproep 

gedaan op onze website en facebook. Binnen enkele 

dagen hadden we dit bedrag binnen en daar zijn we jullie  

heel dankbaar voor!  
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Vervolgens worden deze honden op onze eigen website, 

op social media en op verschillende asielsites gezet. En 

dan begint het laatste stukje voor deze honden, wachten 

op mensen die ze heel graag willen adopteren!  

Wij krijgen een mailtje, een belletje of een berichtje via 

social media dat mensen interesse hebben in een hond. 

Wij maken een afspraak om kennis te komen maken en 

de mensen krijgen natuurlijk altijd een gesprek met ons 

en een kennismaking en wandeling met de betreffende 

hond. En dat kan altijd weer tot een adoptie lijden. 

Het grootste gedeelte van het geld dat wij krijgen door 

de herplaatsing van deze buitenlandse dieren gaat terug 

naar de stichting waar wij deze honden van hebben 

overgenomen. Dit geld wordt daar gebruikt voor het 

opvangen, verzorgen en neutraliseren van de dieren die 

zij daar opnieuw vinden. Alle stichtingen waar wij mee 

samenwerken geven voorlichting in hun regio, staan op 

markten om informatie te verstrekken, geven educatie 

op scholen en gaan met de gemeentes aldaar in gesprek 

over de problematiek ter plaatse. Het overige geld wordt 

volledig gebruikt voor de opvang en verzorging van de 

dieren hier. 

Gelukkig hebben de honden geen weet van dit hele 

traject. Zij passen zich aan elke nieuwe situatie aan en 

wachten geduldig totdat hun nieuwe familie tevoorschijn 

komt. Tot die tijd doen wij ons best om zo goed mogelijk 

voor ze te zorgen!  

Met wie werken wij samen 

Scooby, Spanje     Paws, Spanje 

Puppy Rescue, Spanje    Spain meets Holland, Spanje 

Turkije, privé-personen    Help honden Roemenië, Roemenië  

Dierenbescherming Suriname   Daisy, Oman 

Straathonden van Lesbos, Griekenland  India 

 

Dit is natuurlijk een hele lijst van organisaties waar wij mee samen werken. Nu is het niet zo dat 

iedereen evenveel dieren naar ons brengt, zijn er privé-personen die dieren helpen en ze naar ons 

brengen en doen wij ons best om zoveel mogelijk dieren een veilige plek te bieden.  

Scooby in Spanje brengt ons de meeste dieren, van hun krijgen wij rond de 8 transporten per jaar. 

Deze transporten brengen ons rond de 35 honden per keer. Dit zijn natuurlijk grote aantallen, maar 

wij weten ook dat juist deze dieren deze kans nodig hebben. Zij hebben geen toekomst aldaar en 

verblijven daar in één van de grootste opvangen in Spanje. Ze hebben een constante stroom van 

binnenkomende honden, wat maar niet lijkt op te houden. Zij laten alle dieren helpen, geven 

Augustus 

In augustus zijn 43 honden en 13 katten 

herplaatst. 

Eindelijk heeft onze Jinx een fijn thuis 

gevonden! Na anderhalf jaar bij ons te 

hebben gezeten in de opvang, vindt hij 

eindelijk zijn eigen familie! Wij zijn 

ontzettend blij voor hem!  

 

Verder is er een heel bijzonder 

kittenmeisje binnen gekomen. Mies, zes 

weekjes oud, werd namelijk onder de 

motorkap van een auto bevrijd door een 

heel dierenambulance- en brandweer 

team. We werden gebeld door mensen 

die vermoeden dat er een katje onder hun 

motorkap zat. Gelukkig was de brandweer 

zo vriendelijk om te komen helpen. En 

met vijf man sterk hebben ze Mies 

kunnen bevrijden. En dat allemaal dankzij 

de dierenambulance en de brandweer! 
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voorlichting, zijn op politiek niveau aan het werk en helpen alle dieren die hun hulp nodig hebben. 

Wij vangen zoveel mogelijk honden op uit deze opvang, eigenlijk altijd de kruisingen. Zij hebben 

goede samenwerkingen met organisaties die de galgo’s (spaanse windhonden) helpen, wij helpen 

graag met de mixjes.  

Paws in Spanje is een organisatie die ons 6 keer per jaar een aantal honden brengt, meestal rond de 

20 honden. Zij hebben een opvang in het zuiden van Spanje. Daar worden ontzettend veel dieren bij 

het asiel achtergelaten. Ook zij doen aan voorlichting, hebben sterilisatieprogramma’s, hebben een 

eigen charity shop en doen veel aan lokale voorlichting. Zij zijn een lang bestaande organisatie en ook 

van hun krijgen wij de kruisingen.  

Puppy Rescue in Spanje, zit ook in het zuiden van Spanje. Zij vangen met name pups op, maar omdat 

wij juist voor de volwassen dieren kiezen, krijgen wij zelden of nooit een pup. Zij werken veel samen 

met Engeland omdat dit een Engelse organisatie is. Ongeveer 2 tot 3 keer per jaar krijgen wij rond de 

20 honden. Dit zijn altijd de volwassen of zelfs oude 

honden of honden met een beperking. Juist deze 

doelgroep is voor hun moeilijk te herplaatsen en wij 

vinden juist deze doelgroep het fijnst om in onze 

opvang te krijgen.  

Spain meets Holland is een organisatie die een asiel 

in Spanje ondersteunt. Dit doen zij met het brengen 

van voer naar dit asiel en financieel worden zij ook 

ondersteund. Deze organisatie brengt per jaar een 

aantal keer een aantal honden naar onze opvang, 

die wij dan weer mogen helpen zoeken naar een 

eigen familie. Inmiddels breiden zij ook hun 

netwerk uit en wordt hun focus ook op andere 

landen gelegd.  

De mensen uit Turkije zijn allemaal mensen die 

privé voor deze dieren zorgen, opvangen en naar 

Nederland brengen. Zij werken veelal wel met een 

organisatie in de plaats waar deze honden vandaan 

komen, maar regelen het transport zelf. Deze 

mensen zorgen voor een aantal vluchten per jaar en 

wij krijgen rond de 100 honden per jaar uit Turkije.  

Help Honden Roemenië is een organisatie die een 

asiel in Roemenië ondersteunt en helpt. De situatie 

met de honden daar is heel slecht te noemen. De honden zijn kansloos en zullen geen familie vinden 

die ze wil adopteren. Daarom worden er regelmatig honden naar Europa vervoert. Zo ook naar onze 

opvang. Wij vangen per keer rond de 8 honden op, dit 2 of 3 keer per jaar.  

De Dierenbescherming Suriname stuurt heel af en toe 2 honden naar ons toe. Zij zitten overvol in de 

opvang aldaar en ieder diertje dat wij kunnen helpen door deze naar Nederland te sturen helpt al. 

Dus zodoende komen er per jaar ongeveer 4 honden naar onze opvang vanuit Suriname.  
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In Oman woont een Nederlandse, die zich het leed van de dieren daar aantrekt en helpt waar zij kan. 

Deze dieren vangt zij thuis op en als zij naar Nederland komt, neemt zij deze dieren mee. Hier 

hebben zij een toekomst, daar niet. Dus zodoende komen deze dieren, zowel honden als katten, hier 

in de opvang en mogen wij ze helpen zoeken naar een nieuwe familie.  

Straathonden van Lesbos is een organisatie op het Griekse eiland Lesbos. Zij helpen daar de dieren 

en helpen honden hier in Nederland een eigen familie te vinden. Af en toe is er een hond die net 

even anders is en waar wij ons best voor willen doen. Dus heel af en toe mogen wij een Griekje 

verwelkomen in de opvang.  

Vanuit India krijgen wij af en toe een hond die op zoek is naar een liefdevol thuis. Dit wordt 

georganiseerd door een privé-persoon die zich het leed van de dieren aldaar erg aantrekt. Ook dit 

zijn maar enkele honden per jaar, maar voor deze dieren natuurlijke en compleet nieuw leven vol 

met kansen!  
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Renovatieproject 

In 2015 zijn wij begonnen met het renovatieproject! Vele mensen hebben gedoneerd om de 

broodnodige dingen te helpen financieren en daar zijn wij natuurlijk erg gelukkig mee! 

De buitenkennels van de honden hadden een nieuw dak nodig. Het 

materiaal op deze kennels was versleten, er zaten gaten in en dit 

moest compleet vervangen worden. Dit moesten golfplaten zijn die 

doorzichtig zijn, het is namelijk wettelijk verplicht dat dit 

lichtdoorlatend is. De golfplaten moeten natuurlijk ook bevestigd 

worden met materiaal en wij hadden mensen nodig die dit erop 

willen zetten. Nu hebben allen buitenkennels weer een mooi nieuw 

dak!  

Ook de vloeren in een aantal binnenkennels  waren helemaal 

versleten. De tegels waren gaan loslaten waardoor we sommige 

kennels niet meer konden gebruiken. Het was niet veilig en 

hygiënisch meer. Ondertussen is dit weer helemaal tiptop in orde. 

Het is een leuke kleurschakering geworden. 

De negen grote speelweides en de acht kleine speelweides zijn 

ondertussen allen voorzien van een afscheiding van trespa platen. 

Zo kunnen de honden naar hartelust graven, spelen en rennen 

zonder afgeleid te worden van de honden in andere velden.  

Ook zijn er nieuwe hekken geplaatst om de honden veiliger 

naar de speelweides te kunnen brengen en zijn er bomen 

geplant om in te toekomst meer schaduw voor de honden te 

kunnen verkrijgen. 

We willen alle vrijwilligers hartelijk danken voor deze 

werkzaamheden. Zonder hen hadden we dit niet kunnen 

realiseren.  

Het komende jaar gaan we verder met het renovatie project. 

We gaan dan aan de slag met het vernieuwen van de 

hondenluiken in de buitenkennels, het vernieuwen van de 

keuken en het vernieuwen van de vloeren van de 

buitenkennels.  
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De organisatie 

Wij bieden jaarlijks plaats aan een tiental stagiaires die een opleiding doen, gerelateerd aan dieren. 

Zij kunnen hier volop ervaring opdoen en kunnen hier hun Proeves van Vakbekwaamheid behalen. 

Wij bieden jaarlijks plaats aan ongeveer 10 

jongeren die hun maatschappelijke stage doen. Zij 

lopen 21 uur mee en leren zo veel over de dieren, 

over de opvang en zij worden zich bewust van het 

leven hier. Menig maatschappelijke stagiaire blijft 

terugkomen om lekker met honden te wandelen of 

met katten te knuffelen.  

Wij hebben de vergunning van de gemeente om 

een pension/asiel te hebben. 

Drie personen hebben het diploma honden- en 

kattenbesluit. 

Wij hebben een vergunning van de NVWA 

(Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit). Deze is 

nodig om dieren uit het buitenland te importeren. 

Dit wordt jaarlijks gecontroleerd. Jaarlijks moeten 

wij onze papieren overleggen en wordt er 

nagekeken of alle honden die uit het buitenland 

komen een geldig inreisdocument hebben. 

Wij hebben een Aequor-certificaat voor stagiaires 

die een dierverzorgende opleiding doen. 

Eén van onze medewerkers heeft een EHBO-

opleiding afgerond, twee van onze medewerkers 

hebben een diploma BHV. 

Omdat wij mensen met extra zorg begeleiden in onze opvang, zijn wij een zorgpartner van een grote 

zorginstelling in onze regio. Dat betekent dat wij de omgeving en de begeleiders hebben die deze 

doelgroep kan begeleiden in hun werk in onze opvang. 

Omdat wij ook ex-gedetineerde medewerkers hebben zijn wij goedgekeurd door het ministerie van 

justitie om deze doelgroep op te vangen en te begeleiden. 

Personeelsbestand: 

• Beheerder 

• 3 fulltime medewerkers 

• 5 vakantie/weekendkrachten 

• 25 vrijwilligers 

• Mensen met een zorgindicatie  

• Buitenlandse jongeren die hier vrijwilligerswerk doen 

September 

In september werden 63 honden en 35 katten 

herplaatst. 

Cassidy is een jongeman die oorspronkelijk uit 

Spanje kwam, maar in Duitsland een eigen 

familie vond. Maar helaas, hij kon daar niet 

blijven en wij kregen het verzoek of hij bij ons 

mocht komen. En natuurlijk was hij welkom. 

Vervolgens kwam Hulphond Nederland langs, zij 

waren op zoek naar een hond die zij als 

hulphond op konden leiden. Cassidy sprong er 

direct uit voor hun! Na maanden van hard 

werken, kregen wij in september bericht dat hij 

was geslaagd en als hulphond door het leven 

mocht gaan! Deze kanjer werd als pupje in 

Spanje gevonden en mag nu zijn leven 

doorbrengen bij iemand die hem ontzettend 

hard nodig heeft. Wat zijn wij trots op hem!  
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De financiën van de opvang 

Het draaiend houden van de opvang kost veel geld. Al het geld dat er is, wordt gebruikt voor hetgeen 

het allerbelangrijkste is: de dieren. Dit wordt besteed aan personeel, dierenartskosten, voeding, gas, 

water, elektriciteit, schoonmaak, 

etcetc. De afgelopen jaren zijn best 

moeilijk geweest voor de opvang. Wij 

hebben hard moeten vechten om het 

hoofd boven water te houden. 

Gelukkig komt er van alle kanten hulp: 

er komt geld binnen, er komen 

mensen tevoorschijn die hun hulp 

aanbieden, er worden acties op touw 

gezet en dit heeft inmiddels al tot 

mooie resultaten geleid. 

Donateurs en non-profit instellingen 

Via onze website en facebook wordt 

opgeroepen om een gift over te 

maken voor ons werk. Bijzonder 

succesvol zijn de oproepen om een 

bijdrage te storten voor de 

onvoorziene medische kosten van 

bepaalde dieren. In 2015 zijn er een 

heel aantal donateurs bijgekomen. 

Mensen die ons maandelijks 

ondersteunen met een donatie en er 

zijn een aantal mensen geweest die 

een flinke donatie hebben gedaan. Dit 

is ten opzichte van 2014 verhoogd en 

daar zijn wij erg dankbaar voor.  

De subsidie voor de buitenlandse 

studenten, waar wij het in het 

jaarverslag van 2014 over hebben, is 

aangevraagd en zijn wij mee bezig. Dit 

is echter nog niet rond gekomen in 

2015 door regels en richtlijnen. 

Hopelijk komt dit in 2016 in orde.  

Er zijn inmiddels 4 fulltime krachten 

om de continuïteit van de opvang te 

waarborgen. De opvang wordt groter 

en het is van het grootste belang dat 

Oktober 

In oktober zijn 53 honden en 7 katten herplaatst. 

Oktober is de maand waarin wij afscheid genomen hebben van 

onze waakhond Ceasar… Deze enorme Mastino Napolitano kwam 

drie jaar geleden bij ons in de opvang wonen. Hij kon niet 

herplaatst worden omdat hij niet te vertrouwen was. Hij kon hier 

uitstekend als waakhond fungeren. In de nacht liep hij los op het 

terrein en niemand die het waagde het erf op te komen: hij stond 

je in een donker hoekje op te wachten…onverschrokken!  

Bij ons was hij een vrolijke knul, hield enorm van spelen, vond het 

heerlijk om balletjes voor je op te halen en als hij je eenmaal kende 

was het altijd goed. Hij was gek op hele kleine mandjes waar hij 

eigenlijk niet in paste. Hij was gek op eten en vooral op koekjes en 

onze kleding werd regelmatig voorzien van een laag kwijl. 

Maar als hij iets onder druk moest gaan doen dan ging hij ook bij 

ons in de aanval, zonder waarschuwing. Hij wilde dat gewoon niet 

en wij hadden alle respect hiervoor. Wij hebben altijd de angst 

gehad dat als Ceasar ziek zou zijn, wij hem dan niet mochten 

helpen. En helaas kwam dit moment…een nare bijtwond aan zijn 

staart. En omdat Ceasar niet geholpen kon worden (hij kon niet 

gemuilkorfd worden, kon niet mee naar de dierenarts, reageerde 

niet op verdovings-tabletten en liet niemand in de buurt komen) 

vreesden wij het ergste.  

Antibiotica en pijnstillers hielpen niet. Het werd steeds erger… Zo 

erg dat dit niet meer eerlijk was voor hem. Hij hoeft geen 

vreselijke pijn te lijden, ongelukkig en chagrijnig te zijn. En deze 

conclusie heeft gemaakt dat wij hem hebben laten gaan. Ceasar is 

er niet meer en wij zullen deze knaap erg gaan missen, zijn kennel 

is stil en leeg en we zijn verdrietig om zijn verlies.  

Ceasar: Dank je wel grote man voor je trouw en je hulp! We waren 

trots op je en zijn blij dat je nog drie jaar hebt mogen genieten van 

je leven bij ons!  
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er voldoende mensen zijn die ervoor zorg dragen dat alles blijft draaien in de opvang. In de cijfers is 

dit natuurlijk terug te zien, maar de herplaatsing van de dieren is ook omhoog gegaan. De 

hoeveelheid betaalde krachten zijn echt nodig gebleken doordat er steeds meer werk is gekomen. 

Werk in het vergroten van de publiciteit, social media, sponsorwerving, contacten met organisaties 

en noem maar op.  

Wij zijn beneficiant van Stichting Dierenlot geworden. Dat betekent dat wij ondersteuning kunnen 

aanvragen bij projecten, wij kunnen onze opbrengst bij een evenement door hun laten verdubbelen, 

wij kunnen meedoen met cursussen, hebben inmiddels een kledingcontainer waar wij per kilo een 

vergoeding voor krijgen en wij krijgen van hun veel hulp voor onze opvang.  

Samenwerking met bedrijven 

Wij hebben een samenwerking met Proteq Dier en Zorg die ons jaarlijks met ruim 1.000 euro 

ondersteund en die per afgesloten verzekering nogmaals een bedrag overmaakt. 

Daarnaast vragen we via de website om de dierenopvang  in natura te steunen, b.v. door het leveren 

van overtollige handdoeken, dekens, schoonmaakartikelen, gereedschap, etc. En kunnen bedrijven 

hun maatschappelijke betrokkenheid en 

verzorging voor de dieren tonen door het 

financieel sponsoren van een kennel. Een 

bedrijfsdierenvriend krijgt van ons de 

volgende tegenprestatie:  

• een bedrijfspresentatie op onze 

site (tekst + logo + link plus evt. foto) 

• een sponsorbord op strategische 

plaatsen in het asiel 

Dit is in een notendop de financiële 

situatie van Dierenopvang Koningen. Wij 

zijn natuurlijk bereid hier veel meer over 

te vertellen en toe te lichten. 

  



21 

 

JAARVERSLAG EN BELEIDSPLAN 2015   STICHTING DIERENOPVANG KONINGEN 

 

Plannen 2016 

Ook voor 2016 hebben we weer mooie plannen voor de opvang. Wij gaan extra aandacht geven aan 

honden en katten die moeilijker te plaatsen zijn: de oudere en gehandicapte dieren, die óók recht 

hebben op een nieuw thuis. Voor de adoptant willen we meer materialen en diervoeding kunnen 

aanbieden. Met social media willen we meer zichtbaar worden en onze opvangdieren nog meer kans 

geven op een nieuwe plek. Ook gaan we verder met de renovaties van de verblijven in onze opvang. 

Ongewenste dieren, oude dieren en dieren die extra zorg nodig hebben 

In 2015 hebben wij een heel aantal honden opgevangen die zorg nodig hadden, die al op leeftijd 

waren, die medische zorg nodig hadden en die het heel erg nodig hadden om een liefdevol thuis te 

vinden. En dat is iets waar ons hart echt ligt. Wij genieten van 

ieder dier dat een fijne plek vindt. Maar de honden of katten 

die dat extra nodig hebben, daar genieten wij extra van. Vaak 

hebben deze dieren al veel meegemaakt, hebben inmiddels 

een leven achter zich en stellen niet zoveel eisen meer. Zij 

zoeken gewoon een 

plekje waar zij welkom 

zijn, waar zij aandacht en 

liefde krijgen en zijn dan 

erg gelukkig. En wij 

merken dat mensen heel 

graag een ouder of 

gehandicapt diertje een 

fijne plek willen bieden.  

Ook merken wij steeds vaker dat asiels “nee” zeggen tegen 

een dier boven een bepaalde leeftijd of dat een dier met 

medische problemen wordt geweigerd. Dat maakt dat wij 

vaker deze dieren aangeboden krijgen, vanuit het hele land. 

Want wij zeggen geen “nee” tegen een dier op een bepaalde 

leeftijd, wij zeggen geen “nee” tegen een dier met gebreken. 

En het bijzondere is dat juist ook deze dieren heel gewenst 

zijn en relatief snel een fijne familie vinden.  

Ook worden regelmatig dieren aangeboden bij de dierenarts 

voor euthanasie. Terwijl dit dier enkel oud is of een klein 

probleempje heeft. Veel van deze dieren zijn bij ons gekomen 

en hebben nagenoeg allen een nieuw thuis gevonden.  

In 2016 wensen wij dat deze dieren ook weer hun weg naar 

onze opvang kunnen vinden. Dat als zij geweigerd worden, 

om wat voor reden dan ook, dat er niet besloten wordt tot 

euthanasie, maar dat zij een kans op een toekomst krijgen. 

  

November 

In oktober zijn 48 honden en 11 

katten herplaatst. 

In oktober kregen wij een nestje 

kittens binnen, meer dood dan 

levend helaas… Zij hebben gevochten 

voor hun leven, maar helaas hebben 

twee het niet gered. Maar de twee 

anderen wel en deze twee jochies 

hebben een liefdevolle familie 

gevonden, zes weken nadat zij 

werden gevonden. Wat zorg en liefde 

wel niet kan doen bij zulke intens 

kleine wondertjes!  
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Voor de adoptant 

Wij kregen in de opvang heel vaak de vraag of men ook dingen voor hun nieuwe huisdier konden 

kopen. Wij hadden wel een riempje en een halsband, maar verder eigenlijk niet. Maar de adoptanten 

vinden het natuurlijk toch handig om wat nieuwe spullen aan te 

schaffen. Een hond wil ook niets liever dan een zachte mand om 

te kunnen slapen. Dat maakt dat wij in 2016 graag op 

kleinschalige wijze de eerste benodigdheden willen bieden voor 

de nieuwe huisgenoot.  

Voeding 

In 2015 zijn wij begonnen met nieuwe voeding voor onze dieren. 

Dit is een geperste brok en onze honden (en natuurlijk ook wij) 

zijn hier erg blij mee! Onze dieren eten dit goed, de ontlasting is goed en omdat het een geperste 

brok is, verteert dit voer uitstekend en hebben zij minder ontlasting. 

De honden hebben prachtige vachten en wij zijn dus zeer tevreden 

hierover! Wij willen in 2016 deze voeding ook aanbieden aan onze 

adoptanten. Zo kunnen zij hun nieuwe dier de voeding geven waaraan 

zij gewend zijn en dat maakt de overgang voor deze dieren 

makkelijker. Wij willen deze voeding met een korting gaan aanbieden 

en het is ook makkelijk online te bestellen bij de leverancier.  

Social media 

In 2016 willen wij ons netwerk gaan uitbreiden. Dit met name door actief te zijn op social media. Wij 

hebben een Facebook pagina waar wij nóg actiever de opvang willen promoten door filmpjes, extra 

foto’s, extra verhalen en extra aandacht voor de opvang te creëren. Naast Facebook geldt hetzelfde 

voor Twitter, Instagram, Pinterest en Linkedin. Wij willen graag zichtbaar worden voor veel mensen 

zodat onze dieren extra aandacht krijgen, wat kan leiden tot een snellere adoptie.  
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Graag willen wij in 2016 ons netwerk ook uitbreiden in contacten met maatschappelijke organisaties. 

Zijn er mensen in bepaalde doelgroepen die wij kunnen helpen? Zijn er uitdagingen om mensen te 

helpen om de dieren te helpen? Graag willen wij ons steentje bijdragen aan de maatschappij.  

Renovatieproject 

In 2015 hebben wij een heel aantal dingen kunnen renoveren in onze opvang.  En in 2016 willen wij 

dit uiteraard ook graag voortzetten. Onze wens is een nieuw hek bij het pleintje van de opvang, het 

oude hek heeft zijn beste tijd gehad en de grotere honden kunnen hier overheen springen. Een grote 

wens is om een stevig en vooral hoger hek te maken 

waardoor de veiligheid voor onze dieren groter wordt.  

Daarnaast willen wij graag de tuinhuisjes voorzien van 

gaas in de grond. De honden zijn heel slim en blijken 

uitstekende gravers te zijn. Niet allemaal gelukkig, maar 

helaas komen wij regelmatig een hondje tegen die het 

gelukt is om zich hieronder uit te graven. Nu is er dan 

nog niets aan de hand omdat de rest van de opvang 

dusdanig is beschermd dat zij niet uit de opvang kunnen 

ontsnappen. Maar voor de veiligheid zouden wij dit toch 

heel graag realiseren.  

Vooralsnog moeten wij als opvang eerst weer proberen 

sponsorgelden binnen 

te krijgen om nog meer 

wensen te kunnen 

realiseren. Hopelijk 

kunnen wij in 2016 ons 

hier weer hard voor 

gaan maken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

December 

In december werden 76 honden en 9 

katten herplaatst. 

December stond in het teken van de oude 

en hulpbehoevende honden vanuit 

Spanje. Deze dieren hebben het zo 

moeilijk in Spanje in de opvang, het is daar 

koud en ze hebben het zo nodig om een 

thuis te vinden. Dus wij hebben besloten 

juist de honden te helpen en te laten 

komen voor de kerst. Er is een aktie op 

touw gezet om geld in te zamelen voor 

hun medische behandelingen en deze 

kosten bleken al snel helemaal gedekt te 

zijn. En de meeste van deze honden 

hebben voor de kerst hun eigen gouden 

mandje gevonden!  
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Financieel verslag 2015 

De belangrijkste in- en uitgaven van de Dierenopvang kunt u lezen in het volgende overzicht. De 

gehele jaarrekening 2015 kunt u bij ons aanvragen. Het bestuur van de stichting in 2015 bestond uit: 

G.J. Mekers, J.J. Kuiper en H.P.D.  van den Berg. 

 

Opbrengsten 

 omzet opvangdieren    204.794 

 giften        19.828 

 inkopen tbv opvangdieren 

 (voeding, materiaal, buitenland)   -53.640 

 dierenartskosten     -33.800 

 

Bruto Marge       +137.102 

 

Bedrijfskosten 

 salariskosten       -79.911 

 huisvestingskosten      -24.320 

 verkoopkosten         -9.038 

 kantoorkosten         -5.049 

 overige bedrijfskosten      -19.032 

 

Som bedrijfskosten       -137.350 

 

Bedrijfsresultaat              -248 

 

Rentebaten of –lasten                  -3 

 

Totaal resultaat              -251 
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Dankwoord 

Om optimale zorg aan onze honden en katten te geven is veel geld nodig: voor huisvesting, de 

medische kosten, voeding, schoonmaak, personeel, etcetc. De afgelopen jaren is het soms moeilijk 

geweest om het hoofd boven water te houden. Voor het plaatsen van onze dieren vragen wij een 

minimale vergoeding van de nieuwe eigenaars. Daarnaast steunt ons werk op giften van 

particulieren. Sponsors, zowel non-profitorganisaties als bedrijven, leveren een financiële bijdrage of 

steunen ons met goederen. Wij hopen dat u ons ook in 2016 blijft steunen! 

In het bijzonder willen we bedanken: 

-alle medewerkers en vrijwilligers die keihard werken voor de dieren 

-alle donateurs die een bijdrage hebben gegeven 

-alle mensen die geld hebben gestort voor medische ingrepen 

-iedereen die spullen voor de opvang heeft gebracht 

-alle instellingen en bedrijven die ons hebben gesponsord 

-en natuurlijk iedereen die een hond of kat een nieuw huis heeft gegeven 
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Stichting Dierenopvang Koningen 

Maatschappijwijk 15 

7707 SG Balkbrug 

Tel.nr.: 0523-235921 of 06-13290529 

 

IBAN: NL26INGB0006401261 

BIC INGBNL2a 

KvK 59329270 

Giften zijn aftrekbaar van de belasting (ANBI erkenning 2013) 

 

E-mailadres: info@dierenopvangkoningen.nl 

www.dierenopvangkoningen.nl 

www.facebook.com/dierenopvangkoningen 

www.twitter.com/AstridKoningen 

www.pinterest.nl/koningen 

www.instagram.com/animal_shelter_koningen/ 

www.linkedin.com (Astrid Koningen) 


