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BALIEHONDJE TIZON

In januari 2012 zijn we naar Spanje geweest naar de opvang Scooby om honden uit te zoeken die
naar Nederland mochten komen.
Al op de eerste avond in Scooby kwamen we Tizon tegen. Toen we het speelveld opliepen, zagen
we een klein zwart hondje met een grijze snoet. Maar naar enkele minuten waren we hem al
weer kwijt.
Na kennis gemaakt te hebben met de andere honden vroegen we ons af waar dat kleine zwarte
hondje was gebleven. In de verte hoorden we toen een schor blafje en we zijn direct gaan kijken
in een van de hondenhuisjes. En daar stond Tizon te blaffen naar iets wat hij dacht gezien te
hebben onder een pallet.
En op dat moment was het duidelijk dat Tizon bij ons op de opvang mocht komen wonen!
Alleen tot onze grote teleurstelling bleek Tizon al te zijn gereserveerd door andere mensen.
Dat was een enorme domper.
Maar terug in Nederland kregen wij een telefoontje dat de adoptie van Tizon niet door was
gegaan en of hij toch naar ons kon komen! Natuurlijk kon dat en het lange wachten op zijn
komst kon beginnen! In februari 2012 konden we hem in onze armen sluiten.
Tizon heeft zich heel snel aangepast aan zijn nieuwe leven bij ons op de opvang.
Hij vond heel snel dat het ZIJN opvang was, ZIJN terrein en ZIJN mensen waren die er allemaal
rondliepen.
Tizon begroette iedereen met zijn schorre blaf, luisterde naar niemand, was brutaal en deed
soms lelijk tegen andere honden. Maar goed, hij was 13 jaar oud toen hij bij ons kwam en was
zielsgelukkig.
Afgelopen jaar is Tizon erg achteruitgegaan in gezondheid. Hij was natuurlijk ondertussen al 16
jaar oud. In augustus 2016 was Tizon op en hebben we hem moeten laten gaan.
We missen zijn gesnurk in zijn mandje bij de balie, zijn gemopper, zijn schorre blaf nog elke dag
in de opvang…..
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KITTENS

Zoals elk voorjaar en zomer stroomde ook dit jaar de opvang over van kittens die te pas en te
onpas gedumpt werden. Eigenaars namen niet de verantwoordelijkheid om hun poes te laten
steriliseren wat resulteerde in ongewenste nestjes.
Zo kwam afgelopen zomer de dierenambulance ons een doos vol kittens brengen. Het
afschuwelijke hiervan was, dat de doos met 30 graden in het Staphorsterbos was gedumpt. De
kittens hadden natuurlijk geen enkele kans op overleven als ze niet op tijd waren gevonden door
een wandelaar.
Gelukkig hebben ze het allemaal overleefd en zijn ze liefdevol in onze gastgezinnen opgevangen.
Nadat ze oud genoeg waren, hun entingen hadden gehad, gesteriliseerd waren zijn ze allemaal
geplaatst bij liefdevolle gezinnen.

Inleiding
Voor u ligt het jaarverslag van onze Stichting over het jaar 2016. Wij kijken samen met u
terug op de belangrijkste gebeurtenissen en ontwikkelingen en vertellen u graag over onze
dromen en ideeën voor 2017 en verder.
In dit jaarverslag is er natuurlijk weer zoals u van ons kent ruimte voor verhalen over speciale
en bijzondere honden en katten.
Naast de gevonden kittens zijn er veel meer honden en katten die dankzij onze opvang een
goed en veilig huis hebben gevonden. De laatste jaren blijft het aantal honden en katten dat
wij plaatsen, groeien. In totaal hebben wij in 2016 voor 751 honden en 169 katten uit
binnen- en buitenland een nieuw thuis gevonden.
Wij zijn erg dankbaar en trots dat dit er elk jaar meer worden, maar dit brengt ook veel werk,
tijd en kosten met zich mee. Zonder ons team van vaste en vrijwillige medewerkers, onze
samenwerkingspartners in binnen- en buitenland, onze sponsoren en lieve donateurs was dit
niet gelukt!
Bij het schrijven komen zoveel dingen die zijn gebeurd weer terug. Dan besef je weer de
leuke en hartverwarmende, maar ook de onzekere en verdrietige gebeurtenissen.
Voor ons is 2016 een jaar met contrasten, van afscheid nemen en nieuw beginnen. Blijkbaar
kan het een niet zonder het ander…..
Juli 2017, Balkbrug
Astrid Koningen
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Veranderingen in 2016
Ook dit jaar stond weer in het teken van dieren helpen.
Zowel Nederlandse dieren als dieren uit het buitenland.
En wij hebben er weer voor gekozen om veel dieren te
helpen die mogelijk anders geen kans op een toekomst
hadden.
En dan hebben wij het over de oudere dieren, de dieren
met een handicap, de dieren die al jaren in een asiel
hebben gezeten en de dieren die om wat voor reden dan
ook moeilijker een eigen plekje op deze wereld konden
krijgen.
En ook zij hebben allemaal weer een eigen familie
gevonden die ze met open armen welkom hebben
geheten!
Dat maakt dat wij terugkijken op 2016 als zijnde een
geweldig jaar met veel geweldige adopties.

Tenaamstelling pand
In de afgelopen jaren is alles op alles gezet om het
gehele pand op naam te krijgen.
Er was een gedeelte dat nog op naam van iemand
anders stond. Al jaren is dit een grote strijd geweest en
uiteindelijk heeft de rechter in maart 2016 besloten hoe
het geregeld moest gaan worden en is op 1 augustus
2016 de sleuteloverdracht tot stand gekomen.
Vele zorgen konden wij eindelijk achter ons laten en
konden wij ons gaan richten op de toekomst!
Eindelijk was alles veilig en de toekomst van de opvang
is hierdoor verzekerd.
Voor die tijd durfden wij eigenlijk nog niet te dromen of
te wensen, konden we moeilijk plannen maken en
bestond er nog de kans dat de opvang hier niet kon
blijven. Maar doordat alles nu is geregeld, kunnen we
wel gaan dromen en plannen gaan maken!

SID

Opa Sid is afgelopen jaar bij
ons gekomen.
Deze lieve oude man had zijn
vriendin al verloren in Spanje
en was niet op zijn plaats in
het asiel daar. Dus kwam hij
naar Nederland en mochten
wij helpen zoeken naar een fijn
thuis.
Opa Sid was doof, gek op
mensen, gek op eten en wilde
heel graag bij je liggen, hij was
gek op alle honden en katten.
Kortom Opa Sid had een hart
van goud!
Binnen een week kwamen er
mensen voor hem die
helemaal verliefd op hem
werden en hem een fijn thuis
wilden bieden.
Wij zijn dankbaar dat hij bij
deze lieve mensen nog een
tijdje mocht genieten van zijn
oude dag.

Wijzigingen bestuur en medewerkers
Aan het einde van 2016 zijn we op zoek gegaan naar een gedeeltelijk nieuw bestuur. Onze
voorzitter, Paula van den Berg, is voorzitter gebleven. Daarnaast hebben wij 2 nieuwe
bestuursleden aan boord, Inge Buursema en Christa Blom. En wij zijn aan het rondkijken voor
nog een bestuurslid, die het bestuur kan gaan versterken. In 2017 hopen wij een voltallig
bestuur te hebben.
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Het bestuur en de medewerkers worden vanaf het voorjaar 2016 in hun taken ondersteund
door een vrijwilligster die graag extra wilde helpen.
Anne-Miek Stroomer is begonnen met alles hier inzichtelijk te maken, begeleiding te geven,
dingen uit te zoeken en zij is in september 2016 begonnen met een opleiding
Fondsenwerving, een heel belangrijk onderdeel van de opvang waar wij nog maar weinig
ervaring mee hadden.
Er is veel gebeurd in 2016 en ook in 2017 zal zij heel veel dingen voor ons gaan doen!
In 2016 is er besloten nog een medewerker in dienst te nemen, gezien de grote hoeveelheid
werk die er dagelijks op ons ligt te wachten. Daarnaast is het van het grootste belang dat de
continuïteit van de opvang altijd gewaarborgd is.
In totaal zijn er inmiddels 4 mensen fulltime in dienst van de Stichting.

HONDEN PAUL

Paul was een vrijwilliger van de Stichting Puppy Rescue Spain voor tien jaar lang.
Vanuit Puppy Rescue Spain kwam Paul 2 à 3 keer per jaar bij ons met een transport van
volwassen honden. We kenden hem al een jaar of zeven.
Bij Paul werd afgelopen jaar leukemie geconstateerd en helaas heeft hij deze ziekte niet kunnen
overwinnen en is overleden. Paul had zelf thuis 11 honden.
Het was de wens van Paul, dat wij zijn honden zouden opnemen en zorgen dat ze een liefdevol
thuis zouden vinden. En natuurlijk hebben wij gehoor gegeven aan Paul zijn wens.
Op 2 december zijn alle honden bij ons gearriveerd.
Zeven van deze hondjes hadden een gebitsreiniging nodig (gebit schoonmaken, tandjes en/of
kiezen verwijderen). Dit was een behoorlijke kostenpost van 1750 euro.
Wij hebben toen direct een actie gestart via onze website en sociale media om donaties voor
deze operatie binnen te krijgen.
En dit is gelukt! Alle zeven honden hebben weer kraakheldere mooie gebitten dankzij al jullie
donaties!
Toen dit achter de rug was, konden we op zoek gaan naar liefdevolle plekken voor deze honden.
En ook dat is gelukt!
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MINNOS

Minnos werd gevonden op
straat in Turkije. Ze was heel
klein, heel ziek en zonder
moeder.
Ze werd direct opgevangen in
een kliniek in Turkije en daar
hebben ze dit meisje er weer
helemaal bovenop gekregen.
Eén oogje werd verwijderd.
Dit was dusdanig ontstoken en
kapot dat er geen andere
mogelijkheid was. Maar
gelukkig heeft Minnos hier
helemaal geen last meer van
en kan ze als de beste alles in
de gaten houden.
Kort nadat ze in Nederland
was aangekomen, is ze
vertrokken naar haar gouden
mand.

Activiteiten 2016
Wij vertellen u altijd graag over wat er allemaal bij ons is
gebeurd op onze Facebookpagina en de website. Ook
stellen wij daar al onze nieuwe honden en katten met
foto’s en verhaaltjes aan u voor. Geweldig hoeveel
volgers wij hebben, hoeveel reacties er zijn en hoe onze
berichten worden gedeeld.
Wij blijven altijd benieuwd naar het hoe gaat met alle
dieren die via ons zijn geplaatst. Dat kan natuurlijk via
Facebook, maar wij zien ze natuurlijk ook graag “live”,
bijvoorbeeld op onze jaarlijkse open dag.

Nieuwe Facebookgroep
In september 2016 hebben we nieuwe facebookgroep
gelanceerd: “Ik heb een hond en/of kat geadopteerd van
Dierenopvang Koningen”.
Deze groep heeft ondertussen al meer dan 1000 leden.
In deze groep kan iedereen een leuke foto of video
plaatsen van onze geadopteerde honden. Om iedereen
te laten zien hoe geweldig de dieren het hebben
gekregen. Ook kan je tips vragen als je ergens tegen aan
loopt. Er zijn altijd mensen die met je mee willen denken
in de groep.
Wij worden elke keer blij bij het lezen van alle berichten!

Open Dag zaterdag 4 juni
Op 4 juni was het weer zover. Onze jaarlijkse open dag
en natuurlijk weer met mooi weer!
Deze keer stond het in teken van ons renovatieproject.
Iedereen kon onze opvang bezoeken en een rondleiding
krijgen van onze medewerkers.
Het was een dag waarop de zon rijkelijk scheen en waar
we weer veel bezoekers hebben mogen ontvangen.

De meeste bezoekers hadden hun trouwe viervoeter(s) meegenomen om ons te laten zien
hoe goed het met ze gaat. En wij vinden het natuurlijk fantastisch om al die ex-opvangertjes
weer in goede gezondheid en gelukkig te zien.
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LITO

Lito kwamen wij samen met zijn dochters tegen op een filmpje uit Spanje.
In een donker hoekje lagen hij en zijn dochters, bang en onzeker.
We hebben toen gevraagd of Spanje een filmpje van hen wilden maken als ze buiten waren, dat
geeft ons namelijk een heel ander beeld van de honden.
We zagen direct op het filmpje dat het een geweldige hond was met geweldige dochters en
natuurlijk mochten ze naar Nederland komen.
Lito en zijn dochter Yayo zijn samen geplaatst waar we erg dankbaar voor zijn.
Zijn dochter Rosalia is later ook naar Nederland gekomen.
Helaas bleek zij een tumor in haar buik te hebben waar niks aan te doen is. Rosalia is liefdevol in
de roedel honden van Astrid opgenomen, zodat ze nog lekker kan genieten van haar leventje
zolang het duurt.

In de middag was er weer de vertrouwde hondenwandeling. Gezellig met alle honden de
weilanden in. Heerlijk loslopen en ravotten met z’n allen.
Naast de hondenwandeling hadden we een grote verloting met altijd prijs.
Ook werd de expositieruimte van PAWS geopend. Deze mooie en schrijnende expositie geeft
een juist beeld van hoe er om gegaan kan worden met buitenlandse straathonden.
Verder konden de baasjes met hun viervoeter op de foto gezet worden door de fotograaf.
Er waren verschillende kramen van onder andere Stichting Spain Meets Holland, Scooby,
Woof4All en een kunstenares die mooie schilderijen en kaarten maakte.

Alle opbrengsten kwamen natuurlijk geheel ten goede aan de katten en honden bij ons in de
opvang en waren deze keer voor ons renovatieproject.
We hebben deze middag 750 euro opgehaald en dit bedrag werd verdubbeld door Stichting
Dierenlot.
Het was weer een geslaagde open dag!
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KING

Lieve King is een aantal jaren geleden bij ons in de opvang gekomen, hij was toen 4 jaar jong.
Maar hij vond een geweldige familie waar hij erg welkom was, waar hij eindelijk echt een thuis
had en waar hij de afgelopen jaren heel gelukkig is geweest.
Hij bleek niet helemaal goed te lopen en deze mensen hebben een foto van zijn heupen laten
maken. Het bleek dat hij hier ooit een breuk in heeft gehad waardoor zijn loopje wat apart bleef.
Maar hier was helaas niets meer aan te doen en King redde zich hier uitstekend mee.
Maar helaas gingen zijn baasjes uit elkaar en zijn vrouwtje heeft het een tijdje geprobeerd om
hem te houden, maar King kon deze dagen zonder iemand niet aan… Hij moest nu hele dagen
thuisblijven en hij werd heel erg verdrietig hiervan en aan het einde van de dag begon hij te
huilen… En dat was natuurlijk ook niet eerlijk. Met groot verdriet is King weer bij ons gebracht en
was hij inmiddels ruim 8 jaar.
Maar King paste zich heel erg goed aan en was tevreden en niet veeleisend en hij was nog altijd
intens lief!
Maar helaas had King ook wat medische gebreken… Hij had een ruis op zijn hart, hij had
glaucoom op zijn oog en hij moest de nodige onderzoeken ondergaan. Hij had inmiddels druppels
voor zijn oog gekregen wat maakt dat hij geen pijn meer aan zijn oog had.
Daarnaast heeft hij een uitgebreide echo van zijn hart gekregen. Helaas bleek ook uit die echo
dat King kanker had en dit niet meer te verhelpen was.
Daarom is King bij Astrid komen te wonen en heeft daar nog een paar fijne maanden gehad.
Helaas hebben we toen afscheid van King moeten nemen.
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Reserveren en adoptie hoe werkt dat?
Als wij honden en katten op onze website en
Facebookpagina voorstellen, gaan mensen bellen of
mailen die interesse in het betreffende dier hebben. Zij
willen dan graag langskomen om kennis te maken en dat
kan natuurlijk.
Wij reserveren deze dieren voor deze mensen, zodat zij
niet voor niets naar de opvang komen. Een reservering
kan maximaal een week, zodat het betreffende dier niet
onnodig lang hoeft te wachten op een bezoek.
Vanzelfsprekend is een reservering geen verplichting.
Als er kennis is gemaakt en er is geen match, dan is er
geen verplichting op wat voor manier dan ook naar deze
mensen toe.

Waarom is er een proeftijd?
Wij hebben standaard een proeftijd van 3 weken, die na
overleg nogmaals verlengd kan worden met 3 weken.
Mocht het dier om wat voor reden dan ook terugkomen
naar de opvang, dan krijgen de adoptanten de
adoptievergoeding teruggestort, min
administratiekosten.
Wij vinden dat de hond en/of kat een fijne toekomst
moet hebben en met baasjes die heel gelukkig zijn met
hun aanwezigheid.
Wij hebben een redelijk goede inschatting van de dieren
in onze opvang, maar hoe zij het thuis precies gaan
doen, weten wij natuurlijk ook niet 100% zeker. En daar
is juist de proeftijd voor.
Soms blijken mensen allergisch te zijn, zijn ze er toch
nog niet aan toe om een hond of kat te adopteren, kan
een dier bijvoorbeeld toch niet wennen aan bepaalde
dingen in hun nieuwe familie of is er een andere reden,
dan zijn ze gewoon weer welkom bij ons.

LUTHER EN
LOTHAR

Luther en Lothar, twee
bejaarde teckels,
konden tot groot verdriet
door omstandigheden niet
meer bij hun baasjes blijven.
Ze werden naar een opvang
elders gebracht, maar deze
opvang wilde geen oude
hondjes aannemen, omdat ze
zo moeilijk te plaatsen zijn.
Bij ons waren ze natuurlijk
direct welkom!
We hebben ze via de sociale
media veel aandacht gegeven
en zo kwamen er nieuwe
eigenaars voor ze.
Deze zijn helemaal verliefd
geworden op die twee
bejaarden!

En ja, dat is soms lastig en het maakt ons verdrietig dat er dieren soms terug naar de opvang
komen. Maar wij realiseren ons dat beide partijen gelukkig moeten zijn met de adoptie en
dat er dan beter een ander en meer passend huis voor het betreffende dier gezocht kan
worden. Want de toekomst is het meest belangrijk en het dier moet gewenst en geliefd zijn.
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Hulp na adoptie
Wij doen ons uiterste best om ook na de adoptie beschikbaar te zijn voor vragen en adviezen
over de nieuwe hond of kat.
Wij verwijzen regelmatig door naar onze gedragstherapeute, zodat zij kan helpen om de
situatie in goede banen te leiden. Ook zijn er natuurlijk vele vragen over het voer, het
opbouwen van het alleen zijn, of er een cursus nodig is en vele vragen worden gesteld.
Wij hopen hiermee tegemoet te komen aan de vragen die de adoptanten hebben.

De adoptievergoeding, waaruit bestaat deze?
Wij krijgen regelmatig de vraag waarom wij een prijs van € 325,- voor een hond hanteren.
Er zijn veel asielen in Nederland, die bijvoorbeeld maar een bedrag van € 150,- vragen.
Dat is een begrijpelijke vraag en wij hopen met deze uitleg daar duidelijkheid over te geven.
Het is zo dat al onze dieren gecastreerd of gesteriliseerd zijn, ook de honden waar afstand
van wordt gedaan of die zwervend worden aangetroffen, worden hier gecastreerd of
gesteriliseerd. Dit is behoorlijk kostbaar, maar volgens ons is dit het meest belangrijke om te
doen. Hierdoor kunnen zij zich niet meer voortplanten en het draait dus alleen nog maar om
hen.
Daarnaast hebben wij de meeste honden uit het buitenland en betalen wij per hond een
vergoeding aan het asiel waar wij mee samen werken.
En verder zullen de dagelijkse kosten van de opvang ook gedekt moeten worden. Neem
bijvoorbeeld de salariskosten van het personeel, de voeding, gas water en licht, medicijnen,
dierenartskosten, administratiekosten, telefoonkosten, verzekeringen en ga zo maar door.
Als stichting zijn wij niet bezig met winst maken, juist het tegenovergestelde is het geval.
Ieder jaar is er weer een verlies in de stichting en moet er geld bij.

DOGHOUSE

In november kregen we een oproep van dierenopvang Doghouse in Spanje waar de eigenaar van
was overleden. 58 honden moesten allen op zoek naar een nieuwe plek.
Vrijwilligers in Spanje hebben al deze honden opgevangen en gezorgd dat ze een nieuwe plek
kregen. Echter bleven er 15 honden ‘over’ die wij hebben opgevangen. Het waren allen wat
grotere honden en al wat op leeftijd.
We hebben onze uiterste best gedaan om voor al deze grote lobbessen een fijne plek te geven
en dat is gelukt!
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FAITH

Wel geadopteerd, maar niet op website gestaan
Regelmatig ziet u dat er honden naar nieuwe families
gaan die helemaal nog niet op de site hebben gestaan.
Hoe komt dat?
Er komen regelmatig mensen langs in de opvang die op
zoek zijn naar een hond. En wij hebben niet altijd een
hond die bij deze mensen past.
Ook bellen of mailen er regelmatig mensen voor een
hond, die dan mogelijk al is gereserveerd voor mensen of
die inmiddels is geadopteerd.

Faith is nog jong en is
helemaal uit India naar onze
opvang gekomen. Ze werd
daar op straat in een vreselijke
staat gevonden.
Faith had grote wonden op
haar hoofd, een misvormde
kaak, mager, ziek en ze had
ook nog de hondenziekte. Dit
alles maakte haar kansen niet
groot.
Maar het bijzondere was dat
Faith wel in zichzelf geloofde
en gevochten heeft voor haar
leven.
Ze is met kleine stapjes
vooruitgegaan en uiteindelijk
helemaal genezen.
Ze heeft nog wel een paar
kleine dingetjes die haar
verleden nog zichtbaar maken.
Je kan duidelijk zien waar haar
wonden hebben gezeten,
rondom haar nek, op haar
hoofd en één bij het oor.
Daarnaast heeft ze een
behoorlijke onderbeet en een
bijzondere tic. Ze beweegt
haar hoofd soms op en neer
en daar kan ze helemaal niks
aan doen. Gelukkig heeft Faith
hier helemaal geen last van.
En ook niet de lieve mensen
die haar geadopteerd hebben!
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Wij vragen dan aan deze mensen waar ze naar op zoek
zijn en of wij ze kunnen helpen bij het vinden van een
geschikte hond.
In het gesprek vragen wij naar de gezinssituatie, of er
andere huisdieren aanwezig zijn, of er kinderen zijn, of ze
een voorkeur hebben voor een bepaalde grootte,
haardracht of kleur, wat de leeftijd mag zijn, of
jachtinstinct een probleem is, een reu of een teef de
voorkeur heeft en nog meer vragen die bij deze
betreffende familie horen.
Wij bewaren deze informatie.
Telkens als er nieuwe honden in onze opvang
binnenkomen, kijken wij of daar een geschikte hond voor
deze mensen tussen zit.
Als er een match is, stellen wij ze na de beoordeling van
de hond(en) aan deze mensen voor. Dit gaat via de mail,
met foto’s en de informatie die wij van de betreffende
hond hebben.
Deze mensen zijn natuurlijk niets verplicht, maar mocht
de betreffende hond ze aanspreken, dan zijn zij van harte
welkom om in levenden lijve kennis te komen maken.
En vaak is het zo dat deze mensen deze honden dan
adopteren.
In de tussentijd is deze betreffende hond dan niet te
vinden op onze website of op Facebook en staan ze als
geadopteerd ineens in het nieuws. Zo werkt dat dus!
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BARBARELLA

Barberella is een heel bijzonder hondje wat afgelopen jaar naar onze opvang was gekomen.
Barberella is een meisje wat op straat is gevonden in Spanje. In de opvang daar was iedereen
stapel op haar. Barberella is een meisje wat gehandicapt is. Zij heeft een afwijking in haar
hersenstam wat maakt dat zij niet altijd even stabiel staat, rilt en ze als een jong hertje loopt. En
dit alles is voor haar helemaal geen probleem! Ze is intens gelukkig, rent en speelt op haar eigen
manier.
Barberella kwam heel mager bij ons binnen en het heeft even geduurd voordat ze hersteld was.
Zij heeft veel geslapen, veel gezonde voeding gegeten en heel veel liefde gekregen. Barberella
was is het begin niet stabiel en viel nog weleens om. Maar gelukkig zijn haar spieren nu beter
ontwikkeld en kan ze zelfs weer rennen!
We zijn op zoek gegaan naar een bijzonder huisje voor haar. Een thuis waar ze niet heel ver
hoeft te wandelen, niet te ruig hoeft te spelen met andere honden en waar ze regelmatig kan
rusten.
Snel na onze oproep is Barberella geplaatst en heeft haar gouden mand gekregen waar heel veel
van haar gehouden wordt!

Aantal geplaatste honden en katten in 2016
In het jaar 2016 hebben via ons in totaal 920 dieren een nieuw thuis gevonden; 751 honden
en 169 katten.
Maand
Januari
Februari
Maart
April
Mei
Juni
Juli
Augustus
September
Oktober
November
December
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Honden
74
70
71
57
63
59
61
40
57
69
81
49

Katten
6
9
12
11
10
9
19
22
17
25
7
22
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KURT

Kurt kwam vanuit Turkije bij ons. Ze is daar gevonden nadat ze waarschijnlijk een auto-ongeluk
heeft gehad. Ze werd direct overgebracht naar een dierenkliniek aldaar waar zij lange tijd is
geweest. Haar wonden werden behandeld, haar conditie kwam op peil en daar bleek ook wat
voor fantastisch lief karakter ze had!
In Turkije is er voor gekozen haar niet te opereren en haar proberen uit zichzelf te laten
herstellen. En dat gebeurde ook. Haar botten zijn weer aan elkaar gegroeid, haar huid was weer
gedicht en zij kwam er weer bovenop!
Wel had deze liever hier natuurlijk wel letsel aan overgehouden en dit zou zich nooit meer
herstellen. Ze loopt niet makkelijk en zou hierdoor nooit lange wandelingen kunnen maken, ze
kan heerlijk met andere honden spelen maar dit kan ze nooit lang volhouden.
Daarom zochten we een heel speciaal plekje voor haar.
Waar ze mag leven met haar handicap en waar ze nooit meer bang hoeft te zijn dat er nare
dingen in haar leven zou gebeuren.
En we hebben deze gouden mand voor haar gevonden! Daarvoor terug hebben deze eigenaren
een intens lieve dame in huis gekregen die erg dankbaar is, geniet van iedere dag en haar
stinkende best voor je doet!
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Samenwerking met andere organisaties

BABS EN KITTENS

Crowdfunding via Stichting Dierendonatie
Stichting DierenDonatie.nl biedt als stichting een
crowdfunding platform voor dierenprojecten.
Crowdfunding is, heel kort gezegd, een beroep doen
op mensen (de crowd) voor het financieren van
projecten.
In het geval van Stichting DierenDonatie.nl gaat het
om het financieren van projecten
voor dierenopvangcentra en andere stichtingen die
zich bezighouden met dierenwelzijn. Donateurs
kiezen zelf welk project ze willen financieren en
hoeveel ze daaraan willen bijdragen.

Wij hebben ons ook aangemeld om op deze manier
donaties voor projecten te behalen. En dat met
goede resultaten!
We hebben al verschillende projecten behaald zoals
bijvoorbeeld een mooi kattenhuisje voor in de
kattenren, ontwormingstabletten, kittenmelk, een
kattenvangkooi etc.
We zijn hier ontzettend dankbaar voor!

Op een ochtend kwamen we bij
de poort van de opvang en daar
stond een dichtgeplakte
kartonnen doos met daarin een
mama poes met haar vier kleine
kittens. Haar baasje konden
waarschijnlijk niet meer voor haar
en haar kittens zorgen.
We hebben haar Babs genoemd
en ze is samen met haar kittens
naar een fijn gastgezin gegaan.
De kittens gingen met sprongen
vooruit, ze werden dikker, gingen
zich ontwikkelen en werden snel
geadopteerd door lieve mensen.
Voor Babs was het nog even
wachten voordat haar gouden
mand klaar stond. Maar
uiteindelijk is zij ook vertrokken
naar haar thuis!

Stichting Animal Fellows
Wij van Dierenopvang Koningen hebben het geluk dat wij één keer in de maand naar Brabant
mogen rijden naar de opslag van Stichting Animal Fellows.
Wij gaan dan met onze dierenambulance met een aanhanger daarnaartoe.
Volgeladen met heel veel spullen gesponsord door deze geweldige stichting rijden wij dan
weer terug naar onze opvang. Van krabpaal voor de katten, manden voor de honden, en heel
veel voer voor de honden en katten. En dit alles wordt ons tegen een kleine vergoeding
aangeboden. Hier zijn we deze stichting heel erg dankbaar voor.
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“Primair ondersteunen wij, nationaal en
internationaal, dierenhulporganisaties door
middel van het schenken van zowel food- als nonfoodproducten.
Daarnaast willen wij graag zowel deze
dierenhulporganisaties als humanitaire goede doelen financieel ondersteunen waar mogelijk.
Om dat te bewerkstelligen zijn alle soorten giften uiteraard van harte welkom maar vragen
wij aan particulieren en bedrijven hun overtollige huisraad, (on)roerende zaken en inventaris
aan ons te schenken. Deze (on)roerende zaken worden door ons verkocht en de opbrengst
komt ten goede van de hulporganisaties”.

Organisaties buitenland
In onze opvang zijn honden en katten uit zowel Nederland als het buitenland welkom.
De afgelopen jaren hebben we goed contact opgebouwd met een aantal organisaties die zich
inzetten voor hulpbehoevende dieren in het buitenland.
In 2016 zijn er honden en katten uit Spanje, Portugal, Turkije, Griekenland, Roemenië,
Bulgarije, India en Suriname bij ons binnengekomen.

BABE

Babe komt uit Griekenland waar zij lange tijd geleden van straat is gehaald. Vervolgens is zij
opgevangen, maar heeft weinig liefde gehad en snakte naar een beetje liefde.
Toen ze bij ons kwam genoot zij van elk moment van de dag. Ze vond het geweldig om ons te
zien, lekker te spelen met de andere honden, ze genoot van de lange wandelingen en van lekker
slapen in een warme mand.
Babe is ronduit een geweldige, intelligente, vriendelijke en sociale hond. Ze is dan ook snel
geadopteerd door lieve mensen.
Onlangs zijn we erachter gekomen dat Babe waarschijnlijk heel hard op haar hoofd is geslagen in
Griekenland.
Hierdoor krijgt ze binnenkort een operatie waar een stukje schedel verwijderd wordt zodat zij
daar geen last meer van heeft.
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DOLCE

Donateurs en sponsoren
Al ons werk is niet mogelijk zonder uw financiële hulp en
ondersteuning. Ook zijn wij altijd heel blij met de giften
in de vorm van bijvoorbeeld kleden,
schoonmaakartikelen en voer.
Wij hopen dat u ons ook in 2017 blijft steunen!
Wij zijn al onze donateurs en sponsoren dan ook heel
dankbaar voor hun financiële bijdragen:

Dolce; een prachtig, grappig,
heel speels en ondeugend
meisje van anderhalf jaar jong!
Dolce valt natuurlijk direct op
door haar oogjes, waar
littekens op zitten. Zij is dan
ook bijna blind en dit is iets
wat helaas niet meer te
genezen is…

•
Onze vaste (maandelijkse) donateurs
•
Mensen die donaties die n.a.v. een oproep
•
Mensen die donaties doen via Dierdonatie.nl
•
Donateurs die (als privépersoon) giften doen of
operaties betalen
En natuurlijk

Maar Dolce laat zich hierdoor
niet tegenhouden om te
genieten van haar leven! Dolce
ontdekt alles, is nieuwsgierig,
is heel erg speels, houdt van
klimmen en is net zoals haar
leeftijdsgenootjes.
Dolce is blij en wil graag bij je
zijn, wil heel graag met je
spelen, speelt graag met
andere katten en was op zoek
naar een plekje waar zij heel
erg welkom is! En gelukkig
heeft zij ook haar gouden
mandje gevonden!
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BOND

Bond komt uit Spanje, waar hij werd gevonden… Onvoorstelbaar, zo’n prachtige knul.
Maar de reden werd al redelijk snel duidelijk. Bond had 1 oog waar hij geen traanvocht in
produceerde, wat maakte dat zijn linkeroog steeds ontstoken was… Met kunstmatige tranen zou
dit opgelost kunnen worden en daar zijn ze in Spanje ook mee begonnen. En ook wij hebben
kunstmatige tranen gegeven, maar het oog bleef ontsteken helaas. Hij heeft verschillende
soorten zalf gekregen en alles is geprobeerd om het oog te redden. Helaas bleek dit allemaal
niet goed genoeg te zijn en heeft Bond inmiddels zijn linkeroog verloren.
En daar is hij toch wel een heel stuk van opgeknapt! Bond heeft geen pijn meer aan dit oog en
nu het weg is, is hij veel vrolijker en blijer. Dus Bond gaat nu met één oog door het leven en daar
is hij helemaal gelukkig mee! Zijn operatie is mogelijk gemaakt door jullie donaties waarvoor we
erg dankbaar zijn! Nadat Bond was hersteld van de operatie heeft hij een fijn thuis gekregen.

Vooruitblik 2017
Ons allerbelangrijkste doel is en blijft natuurlijk het opvangen van honden en katten uit
binnen- en buitenland die om wat voor reden dan ook niet bij hun eigenaar kunnen blijven.
En dat willen wij ook graag in de toekomst blijven doen!
Door belangrijke gebeurtenissen in 2016 is er voor ons weer ruimte gekomen, zien wij weer
mogelijkheden en kunnen wij kijken naar de toekomst op korte en lange termijn.
Het jaar 2017 is voor ons dan ook een belangrijk jaar met een grote uitdaging, wij willen
namelijk zorgen voor een financieel gezonde Stichting.
Samen met het bestuur en alle medewerkers gaan wij hier hard aan werken.
Wij beseffen, dat wij altijd voor een groot deel afhankelijk blijven van financiële
ondersteuning door anderen.
Maar wij gaan kijken hoe wij met elkaar de kosten kunnen verlagen, hoe wij ons werk
slimmer kunnen doen.
En hoewel wij met z’n allen het erg lastig vinden om hulp en geld te vragen, zullen wij toch
vaker een beroep gaan doen op al die fantastische mensen om ons heen die ons doel een
warm hart toedragen.
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In ieder geval gaan wij in 2017 door met het
langlopende renovatietraject. En zijn onze wandelingen
zo populair, dat wij naast de wandelingen op de open
dag ook een jaarlijkse Nieuwjaarswandeling gaan
organiseren.
Er zijn gedachten over het realiseren van een opvang
speciaal voor oudere honden, iets wat een grote droom
van Astrid is.
En met onze nieuwe kennis over fondsen- en
donateurswerving komen ook allerlei ideeën naar boven
over evenementen, acties en nieuwe manieren om
mensen die onze opvang en de dieren een warm hart
toedragen meer bij ons te betrekken.
Ook gaan wij met onze partners in het buitenland in
gesprek over manieren waarop wij hen kunnen helpen
bij hun werk. De omstandigheden van de dieren daar
blijven erg schrijnend!
En heel, heel voorzichtig durven wij al een beetje te
dromen over een nieuw gebouw voor de opvang….

THELMA

Balie kat Pim heeft afgelopen
jaar een zusje gekregen!
Aangezien Pim het weigerde
om ook maar één poot uit te
steken, konden we niet anders
dan een kat erbij te nemen die
wel genegen was om ons te
helpen met ongedierte
vangen.
Het zusje van Pim is Thelma.
En Thelma bezit uitstekende
vangkwaliteiten en daarom
mocht ze bij ons komen
wonen.
Pim was natuurlijk ernstig
beledigd dat hij zijn ‘Koningen
Status’ moest gaan delen,
zoals twee keer per dag vlees
eten, onbeperkt brokjes
wanneer hij dat wil, 10 keer
per dag naar binnen en naar
buiten op commando,
volledige aandacht als hij dat
eist en uiteraard ons klieren al
hij daar zin aan heeft.
Inmiddels heeft Pim begrepen
dat hij nog net zo behandeld
wordt als voordat Thelma
kwam en hij doet zelfs af en
toe zijn best om te laten zien
aan haar hoe stoer hij is!
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Financieel verslag 2016
De belangrijkste in- en uitgaven van de Dierenopvang kunt u lezen in het volgende overzicht.
De gehele jaarrekening 2016 kunt u bij ons aanvragen.
In 2016 is de samenstelling van het bestuur gedeeltelijk gewijzigd. Vanaf eind 2016 bestaat
het bestuur van de stichting in 2016 H.P.D. van den Berg, C. Blom en I. Buursema.
Opbrengsten
omzet opvangdieren
giften
inkopen t.b.v. opvangdieren
(voeding, materiaal, buitenland)
dierenartskosten

215.882
21.685
-38.867
-51.892

Bruto Marge
Bedrijfskosten
salariskosten
huisvestingskosten
verkoopkosten
kantoorkosten
overige bedrijfskosten
Som bedrijfskosten
Bedrijfsresultaat
Rentebaten of -lasten
Totaal resultaat
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+146.808
-106.869
-37.595
-5.762
-2.834
-5.219
-158.278
-11.470
0
-11.470
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Stichting Dierenopvang Koningen
Maatschappijwijk 15
7707 SG Balkbrug

Tel.nr.: 0523-235921 of 06-13290529
E-mailadres: info@dierenopvangkoningen.nl

IBAN: NL26INGB0006401261
BIC INGBNL2a
KvK 59329270
Giften zijn aftrekbaar van de belasting (ANBI-erkenning 2013)
www.dierenopvangkoningen.nl
www.facebook.com/dierenopvangkoningen
www.facebook.com/groups/1118090511578373
www.twitter.com/AstridKoningen
www.pinterest.nl/koningen
www.instagram.com/animal_shelter_koningen/
www.linkedin.com (Astrid Koningen)

BO

Eén van onze medewerkers kwam afgelopen jaar bij een mevrouw thuis die een New
Foundlander genaamd Bo had.
Ze zag dat Bo niet goed verzorgd werd en heeft gevraagd of ze in ieder geval Bo een bad in de
opvang mocht geven. Dat mocht en zo werd Bo helemaal gewassen, van al zijn oude haren en
klitten ontdaan, en onder al die haren kwam een ongezonde hond naar voren.
We hebben toen de mevrouw kunnen overtuigen dat het beter was als Bo bij ons bleef. Gelukkig
ging die mevrouw hier mee akkoord. We hebben toen Bo helemaal laten aansterken en daarna
een liefdevol thuis voor hem gevonden.
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