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LUCY 

  

Dit jaar hebben wij van Lucy afscheid genomen. In 2012 was ze bij ons terecht ge-
komen, omdat ze niet de makkelijkste was. Zij kon het eigenlijk niet zo goed vinden    
met andere dieren en vooral teefjes. Dat maakte dat zij niet zo eenvoudig een nieuw 
thuis kon vinden. Wij hebben het twee keer geprobeerd, maar beide keren kwam zij 
terug.  

En toen hebben wij besloten dat zij gewoon bij ons mocht blijven. En het bijzondere   
van Lucy was dat zij het hier geweldig vond. Zij was heel erg gelukkig met haar warme 
mandje, de aandacht die zij van ons kreeg, haar wandelingen en verder stelde zij 
helemaal geen eisen.   

Heel af en toe kwam er een hond waar zij het prima mee kon vinden en die mocht dan 
ook lekker bij haar in de mand liggen. Zij accepteerde dit gezelschap en het was 
bijzonder om te zien hoe zij dus haar voorkeuren had. Lucy had haar vaste wandel-
maatje waar zij iedere week mee op stap ging. Lekker wandelen, in de modder rollen    
en samen genieten. Verder werd zij door ons natuurlijk verwend en zij was super met 
alle mensen. Zij speelde graag, kon als de hoogste springen, genoot van allerhande 
lekkere dingen en volgens ons was zij een hele gelukkige dame!  

Lucy begon slecht te lopen en had steeds meer moeite met opstaan. Met pijnstillers   
ging het nog een tijdje best redelijk.  Maar wij wisten ook dat het einde in zicht was    
voor deze oude dame. En toen zij, ondanks alle goede verzorging, niet meer uit haar 
mand kwam, was voor ons het moment daar om afscheid van haar te nemen.   

Wij missen deze bijzondere dame met haar gekke sprongen, haar gekke dingen, haar 
gelukzalige grijze snoet en haar gemopper op andere honden. Het is wennen, want      
wij hoeven ons plein niet meer hondvrij te maken voor haar vaste wandeling. 
Lucy is 14 jaar geworden. Een prachtige leeftijd natuurlijk, maar het is altijd te vroeg...   
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Afscheid nemen…. 
 

In 2017 hebben wij bij ons thuis vooral heel veel afscheid moeten nemen van onze eigen 

huisdieren. Maar liefst 9 van onze kanjers hebben afscheid van het leven genomen en iedere 

keer is dit weer lastig, verdrietig en missen wij ze. Maar dit hoort onlosmakelijk bij hetgeen 

wij zo graag doen. En dat is juist deze speciale dieren een liefdevol thuis bieden als de kans 

het kleinst is voor ze.  

Regelmatig krijgen wij in de opvang dieren binnen die een ‘probleempje’ hebben, met 

verschillende redenen. Sommige dieren zijn ernstig ziek en hebben niet lang meer te leven. 

Anderen zijn gehandicapt of hebben nogal wat angsten. Sommige bijten mensen en weer 

anderen zijn bijvoorbeeld niet zindelijk… En tja, wij realiseren ons natuurlijk ook dat deze 

dieren niet geadopteerd gaan worden en wat doe je dan. Nou, dan zijn ze welkom in ons 

huis en mogen zij daar blijven totdat het tijd is om afscheid te nemen. Een aantal van onze 

diertjes die in 2017 zijn overleden, zijn lange tijd bij ons geweest en soms zelfs een aantal 

jaren. Anderen waren bij ons voor een paar weken tot een paar maanden. En allemaal 

hebben ze een stukje van ons hart veroverd, hebben ze genoten, hebben ze nog fijn geleefd 

en hebben ze daarna het leven losgelaten.  

Iedere keer doet het weer zeer en denk je dat je dit niet nog een keer wil. En iedere keer 

weer loopt er zomaar een diertje je hart in en doe je het gewoon opnieuw. Want ons 

verdriet is niet te vergelijken met hetgeen zij moeten voelen als ze niet gewenst zijn en niet 

nog een laatste stukje geluk mogen ervaren.  

In 2017 hebben wij afscheid genomen van Roosje, Veccio, Bo, Truusje, Rosalia, King, Granny, 

Lady en Lulu. Allemaal even speciaal en met hun eigen verhaal. Allemaal worden ze gemist, 

maar dat maakt tevens ook dat er weer plekjes beschikbaar zijn gekomen en andere dieren 

weer welkom zijn.  

Dit is de cirkel van het leven en wij mogen daar onderdeel van zijn! 

 

Astrid Koningen 
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Inleiding 
 
Voor u ligt het jaarverslag van onze Stichting over het 
jaar 2017.  
 
Onze Stichting heeft zich ook dit jaar weer ingezet om 
voor honden en katten uit binnen- en buitenland een 
goed en veilig huis te vinden. En in 2017 is dat ons voor 
677 honden en 144 katten gelukt.  Zoals u van ons bent 
gewend, laten wij u ook dit jaar weer in het jaarverslag 
met een aantal daarvan kennismaken. 
 
In 2016 zijn wij gestart met maatregelen om onze 
Stichting financieel gezond te maken. Wij zijn hier in 
2017 mee doorgegaan en hebben zeker stappen 
gemaakt.  Wij zijn er nog niet, helaas zit onze Stichting 
nog steeds in de rode cijfers. Dit betekent dat het voor 
het bestuur en de medewerkers ook in 2018 een 
belangrijk onderwerp blijft.  
 
Het is voor ons een bijzonder jaar geweest waarin 
dankzij Stichting Dierenlot en de Nationale Postcode 
Loterij een langgekoesterde droom realiteit ging 
worden, Veccio’s Seniorenparadijs! 
De voorbereidingen – zoals plannen maken, opruimen, 
schoonmaken, indienen van de aanvraag voor de 
Droomcheque bij Stichting Dierenlot en 
voorbereidingen voor de verbouwing – hebben veel tijd 
en energie van ons gevraagd.  
Het is bijzonder om te zien hoe het bestuur, de vaste en 
vrijwillige medewerkers, onze partners in binnen- en 
buitenland, onze sponsoren en lieve donateurs hieraan 
hebben samengewerkt! Zonder hen was het niet 
mogelijk geweest en wij zijn dan ook zeer dankbaar 
voor hun inzet en betrokkenheid.    
 
In dit jaarverslag vertellen wij dan ook graag over de 
voorbereidingen voor Veccio’s Seniorenparadijs. En 
willen wij stil staan bij de zo belangrijke inzet van al die 
mensen die nauw bij onze Stichting betrokken zijn.  
 
Augustus 2018, Balkbrug 
Bestuur Stichting Dierenopvang Koningen  

 

MAGGIE

 
Vanuit Spanje kregen wij de 
vraag of wij een klein blind 
Siamees katje welkom wilden 
heten. Dit kleine meisje was zo 
gevonden, zonder ogen en ze 
was er slecht aan toe. Maar 
haar gastgezin heeft haar 
welkom geheten en de periode 
dat zij daar leefde, liet zij zien 
wat een karakter en 
doorzettingsvermogen zij had.  

En zodoende is zij mee naar 
Nederland gekomen, waar een 
van onze collega’s haar welkom 
heeft geheten. En die kleine 
griet bleek zich onvoorstelbaar 
te kunnen aanpassen en vond 
haar plekje tussen de andere 
katten.  

Zij voelde zich een prinses, 
heeft alles uitgevonden wat er 
maar uit te vinden was, was 
brutaal, stout en grappig.   

Helaas bleken er genetisch te 
veel problemen te zijn. En is 
Maggie al veel te snel 
overleden. Haar lichaampje gaf 
het gewoon op.    

Zo sneu en verdrietig, want 
Maggie was met al haar 
bijzonderheden zo vreselijk 
welkom…. 
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OSEZNO 

 

 
 
Osezno kwam bij ons binnen vanuit Spanje en wij wisten dat hij ernstige problemen met zijn 
ogen had.  Gelukkig hadden wij van tevoren al van een van onze donateurs gehoord dat de 
operatiekosten voor hem betaald gingen worden!  
In Nederland is dan ook snel de grote operatie uitgevoerd. En dat is best spannend. Hij is enorm 
groot en zowel zijn onderste oogleden als zijn bovenste waren helemaal naar binnen gegroeid.  
 
Gelukkig was de operatie een groot succes en voor het eerst zagen wij zijn mooie ogen en kon  
hij alles weer goed bekijken. En daar genoot hij met volle teugen van!  
 
En vervolgens vond hij ook nog een eigen familie waar hij heel erg welkom was.  
Dus ook voor Ozesno, eind goed al goed!  
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Bijzonderheden van 2017   
 

Aantal geplaatste honden en katten in 2017 
In het jaar 2017 hebben 821 dieren via ons een nieuw 
thuis gevonden. Dit is minder dan het jaar ervoor.  De 
voorbereiding voor de verbouwing van Veccio’s 
Seniorenparadijs in het laatste kwartaal is een van de 
belangrijkste oorzaken. 
 

Maand Honden Katten  

Januari 70 12 

Februari 50 5 

Maart  62 7 

April 61 8 

Mei 54 3 

Juni 56 10 

Juli 72 9 

Augustus 38 11 

September 66 35 

Oktober 74 26 

November  47 10 

December 27 8 

 

Medewerkers in 2017 
Ons team bestaat uit 3 vaste medewerkers en weekend- 

en vakantiekrachten. Daarnaast zijn wij een erkend 

leerbedrijf voor de mbo-opleiding Dierverzorging niveau 

1 t/m 4 en lopen er regelmatig stagiaires met ons mee. 

Onze Stichting heeft ook geweldige vrijwilligers die een 

belangrijke bijdrage leveren aan het dierenwelzijn van 

onze opvang. Dank aan al die 35 wandelaars, 24/7-

pleegmoeders en gastgezinnen, schoonmakers, 

knuffelaars, patat- en oliebollenbakkers, reparateurs, 

schrijvers, bouwers, klussers, lampenvervangers, 

bedenkers, fotomakers, rioolontstoppers, chauffeurs, 

sjouwers en spullen-voor-de-opvang speurders. 

Het is elke keer bijzonder om te zien hoe de zorg voor 

dieren zulke verschillende mensen bij elkaar brengt. 

Jong en oud, ziek en gezond worden verbonden door 

hun gezamenlijke liefde voor dieren. 

  

 NDALA 

 
Ndalla kwam bij ons in de 

opvang omdat het thuis niet 

meer ging. Haar familie kon 

haar niet meer vertrouwen 

met de kindjes en Ndalla was 

zielsongelukkig. Ook bij ons 

bleek Ndalla een behoorlijk 

problematisch gedrag te 

hebben. Ze viel ons aan en 

was erg boos op iedereen…  

Gelukkig had een van onze 

vrijwilligers vertrouwen in 

haar en wilde graag haar 

gastgezin worden. En 

zodoende is Ndalla naar haar 

verhuisd.  

Het is onvoorstelbaar hoe 

Ndalla en haar pleegmoeder 

samen zijn gegroeid. Haar 

pleegmoeder was compleet 

niet onder de indruk van haar 

gedrag en dat merkte Ndalla 

natuurlijk. En op een gegeven 

moment kon er zelfs flink 

geknuffeld worden!  

Heel bijzonder. Maar zij is en 

blijft echt de enige persoon 

die met Ndalla om kan gaan 

en daarom heeft zij ook 

besloten om haar te 

adopteren. Nu is Ndalla 

gelukkig en dat is het hoogst 

haalbare natuurlijk!  
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Activiteiten 2017  
  

Nieuwjaarswandeling 
Een populair onderdeel van onze open dag is de 
gezamenlijke wandeling. Het leek ons een goed idee om 
dit ook op een ander moment in het jaar te 
organiseren. Op zondag 15 januari 2017 was het zover, 
onze eerste Nieuwjaarswandeling. 

 
Het werd een gezellige dag waarop wij veel baasjes en 
hun honden mochten begroeten. De inwendige mens 
werd verzorgd door koffie, thee, warme chocolademelk 
en versgebakken oliebollen. En dankzij lieve donateurs 
en sponsoren gingen alle opbrengsten van deze dag 
naar onze dieren.  

SIMBA 

 

Simba was in Spanje 
gevonden, nagenoeg 
helemaal kaal en met 
vreselijke zweren over zijn 
hele lichaam. Het duurde 
natuurlijk even voordat het 
duidelijk was wat er aan de 
hand was. Simba bleek een 
auto-immuun ziekte te 
hebben. En dit was gelukkig 
behandelbaar!    
 
Toen hij bij ons kwam, moest 
hij aan zijn gebit geholpen 
worden en hij had al wat 
vergroeiingen aan zijn 
gezicht. Maar ondanks dat 
had hij net als iedere hond 
natuurlijk recht op een 
gelukkig leven bij lieve 
mensen. En die zijn er dan 
ook gekomen voor hem. 
Want deze mensen vonden 
en vinden hem geweldig, 
ondanks zijn ziekte en 
ondanks zijn niet altijd 
makkelijke karakter.  
 
Zij hebben hem geadopteerd 
en hij gaat inmiddels als 
Peanut door het leven en 
haalt het maximale uit zijn 
leven!   
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Facebook, website en nieuwsbrief 
Het aantal bezoekers van onze website, 
facebookpagina en de groep “ik heb een hond of kat 
geadopteerd bij Dierenopvang Koningen” is dit jaar 
weer groter geworden. Door de leuke reacties en grote 
belangstelling blijven wij gemotiveerd om dagelijks lief 
en leed van de dieren bij onze opvang met onze lezers 
te delen. Facebook gebruiken wij voor ons dagelijks 
nieuws en op onze website is veel informatie over de 
dieren en onze opvang terug te vinden. Volgens ons 
was er nog ruimte om met een periodieke nieuwsbrief 
aandacht te besteden aan projecten, langzitters, 
succesvolle plaatsingen en de mensen achter de 
opvang.    
 
Eind 2017 zijn twee van onze vrijwilligers met het idee 
van een nieuwsbrief aan de slag gegaan. Naast het 
ontwerp en de vormgeving, hebben zij ook nagedacht 
over de inhoud en de verschillende rubrieken. Ook 
vormen zij samen de redactie.  
En eind december was het dan zover, onze eerste 
nieuwsbrief. Deze was te downloaden via onze website 
en werd ook rechtstreeks naar belangstellenden 
gemaild. De reacties waren positief en enthousiast. Wij 
gaan hier in 2018 dan ook zeker mee verder. 

 

 

 

 

BAGPUSS 

 
 
Bagpuss kwam voor de kerst in 
2017 bij ons in de opvang. Hij 
was in Spanje gevonden en was 
er slecht aan toe. En hij bleek 
een nierprobleem te hebben, 
maar dit was helemaal onder 
controle met speciale voeding. 
En omdat hij daar onmogelijk 
een thuis zou kunnen vinden, 
hebben wij hem mee naar 
Nederland laten nemen.  
 
Wij hadden natuurlijk de hoop 
dat deze intens lieve knul een 
eigen familie zou kunnen 
vinden.  
Helaas ging zijn gezondheid erg 
achteruit toen hij bij ons was. Hij 
kreeg naast zijn dieet ook 
medicatie om hem te helpen.  
Hij liep lekker los bij ons in de 
keuken en wond iedereen om 
zijn pootjes. Want wat was hij 
ontzettend lief en aanhankelijk 
en niemand liep aan hem 
voorbij zonder hem een knuffel 
te geven.  
 
Zijn gezondheid bleef achteruit 
gaan en hij werd steeds een 
beetje slechter. En helaas 
hebben wij hem er niet meer 
bovenop kunnen krijgen. Op een 
gegeven moment werd hij zo 
ziek, dat wij hem moeten 
hebben laten gaan. Zo jammer… 
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Samenwerking met andere organisaties  
 

Stichting Dierenlot 
Graag willen wij in dit jaarverslag speciaal aandacht 
besteden aan Stichting Dierenlot. Sinds enkele jaren 
zijn wij beneficiant van deze organisatie. Wij zijn zeer 
dankbaar voor de fantastische steun die wij van 
Stichting Dierenlot steeds weer ontvangen. 
 

 
 
Met hun donatieverdubbelaar en de kledingcontainer 
zorgen zij voor een financiële bijdrage. Twee keer per 
jaar organiseren zij het Landelijk Congres 
Dierenhulpverlening waar wij graag aan deelnemen 
voor het netwerken en nieuwe informatie. Onze 
transportambulance hebben wij van hen in bruikleen 
en wij kunnen daardoor de dieren veilig vervoeren. 
Wij ontvangen donaties van voer en andere artikelen. 
En als zij gebruikmaken van onze prachtige foto’s staat 
daar een financiële tegemoetkoming tegenover.  
 
Zij ondersteunen scholing en helpen bij inhoudelijke 
zaken rondom fondsenwerving, wetgeving en 
communicatie. De directieleden tonen hun 
persoonlijke betrokkenheid. Zo zijn ze zelf naar de 
opvang gekomen om met eigen ogen de 
mogelijkheden van Veccio’s Seniorenparadijs te 
bekijken.    

BIBI EN BUXY 
 

 

 
 
In juli kwamen er 2 hoogbejaarde 

poezen bij ons binnen. Door het 

overlijden van hun vrouwtje zat 

de familie met de handen in het 

haar, waar moesten de meisjes 

naartoe? Zelf hadden zij geen 

mogelijkheid om ze op te vangen 

en in de asiels in de buurt werden 

zij niet welkom geheten… 

Uiteindelijk kregen wij de vraag of 

wij de meisjes wilden opvangen. 

En natuurlijk waren zij van harte 

welkom en 1 van onze 

vrijwilligers heeft ze direct thuis 

welkom geheten. Na een poosje 

bleek het helaas niet helemaal 

goed te gaan met de andere 

katten thuis en zijn ze nog 1 keer 

verhuisd, naar lieve mensen die 

ze een heerlijk leven hebben 

gegeven!  

Bibi en Buxy waren 18 en 19 jaar 

jong en zo ongelooflijk dapper en 

zij hebben laten zien dat ook de 

oude dieren zich nog zo goed 

kunnen aanpassen en opnieuw 

gelukkig kunnen worden!  
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Andere donateurs en sponsoren 
Naast Stichting Dierenlot zijn er nog veel andere 
organisaties en mensen die ons steunen. Ook hen zijn 
wij dankbaar, want zonder deze steun kan onze 
Stichting haar werk niet doen.  
 
Dank voor alle gedoneerde kleden, handdoeken, 
manden, krabpalen, katten- en hondenvoer, kluifjes en 
andere dierenknabbels, lekkers bij de koffie, plantjes, 
schoonmaakmiddelen, meubilair en andere 
kantoorartikelen.  
Dank voor alle eenmalige financiële bijdrages bij de 
aanschaf van speciale voeding, mandjes of 
noodzakelijke operaties. Dank voor alle maandelijkse 
of jaarlijkse bijdragen van onze vaste donateurs. Die 
ons hiermee helpen bij alle dagelijkse kosten. Dank 
voor een aantal donateurs die regelmatig een grote 
financiële bijdrage doen en ons zo helpen ons bij de 
hoge operatie- en dierenartskosten.  
 
Dank aan sponsoren uit het bedrijfsleven die ons 
jaarlijks financieel in ons werk ondersteunen.  

 
 
 
 

 

 
 
  

PIPER 

 

 
 
Lieve en bijzondere Piper, een 
heel verhaal met een prachtige 
afloop!  
Piper had een probleem met een 
van haar voorpoten. Een van de 
botten (spaakbeen) groeide 
harder dan het andere bot 
(ellepijp), waardoor haar botten 
scheef gingen groeien en zij pijn 
kreeg. En dat moest verholpen 
worden nu ze nog zo jong was. 
  
Dankzij lieve donateurs die ons 
vaker helpen bij operaties, kon 
Piper worden geholpen.    
Tijdens de ingrijpende operatie is 
haar ellepijp doorgezaagd. Haar 
poot kan hierdoor normaal verder 
groeien en Piper heeft veel 
minder pijn. En dat is erg fijn voor 
zo’n jonge hond.   
 

Piper heeft ondertussen een heel 
lief vrouwtje gevonden, die haar 
een heerlijk leven heeft geboden 
en waar zij gewoon de jonge hond 
kan zijn die zij is! 
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Veccio’s Seniorenparadijs 

 
Een grote droom van Astrid Koningen was de realisatie van een opvang voor oudere honden. 
Er is zo’n behoefte aan een liefdevolle opvang voor oudere en gehandicapte honden. Door 
hun slechte zicht, slechte gehoor of het onvermogen om goed in de benen te komen, is een 
speciale plek voor juist deze dieren zo belangrijk. 
 
Dit jaar kwam in een van onze gebouwen ruimte vrij. In onze ogen een ideale plek om dat 
speciale verblijf te realiseren. Een apart binnen- en buitenverblijf waar wij voor oudere 
dieren een warm en veilig thuis in een huiselijke sfeer konden maken. Wij zagen het al 
helemaal voor ons…. maar wij zagen ook wel dat dit veel werk was en ook veel geld ging 
kosten!  

 
Om van een droom werkelijkheid te maken, is de stap van denken naar doen nodig. En met 
veel enthousiasme gingen bestuur, medewerkers en vrijwilligers in de maanden daarna aan 
de slag. Een drukke tijd brak voor ons aan. Van het maken van plannen, tekeningen, 
bedenken van de naam, ontwerpen van een logo, het maken van een filmpje, tot het 
opruimen en leeghalen van de ruimte en de tuin. Iedereen droeg zijn of haar steentje bij.  En 
ondertussen werd Veccio's Seniorenparadijs voor ons steeds meer werkelijkheid.  
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Op onze jaarlijkse Open Dag in juni hebben wij onze droom met alle bezoekers gedeeld. De 
reacties waren zo positief. Het werd ontzettend goed ontvangen door iedereen. Wij kregen 
naast donaties en meer vaste donateurs, ook mooie giften uit het bedrijfsleven. 

 

Stichting Dierenlot ging in 2017 voor de eerste keer een Droomcheque uitreiken. Een prijs 
van € 25.000,- voor een project wat een belangrijke bijdrage leverde aan het welzijn van 
dieren en mensen. Na al die positieve reacties en ons geloof in deze droom zagen wij de 
mogelijkheid om Veccio’s te gaan financieren. En hebben wij een uitgebreide aanvraag 
ingediend. In de zomer zijn de directeuren van Stichting Dierenlot speciaal naar onze opvang 
komen, zodat zij zelf op locatie met ons konden praten en de ruimte konden zien. Wij hebben 
ze natuurlijk uitgelegd waarom wij denken dat deze opvang voor oudere dieren zo vreselijk 
nodig is! 
 
En toen begon het lange wachten tot 11 november, de dag waarop tijdens het Landelijk 
Congres Dierenhulpverlening de Droomcheque voor de eerste keer werd uitgereikt. Vol 
verwachting en vooral gespannen zijn wij met een groot aantal medewerkers en vrijwilligers 
naar Gorinchem gekomen.  Aan het eind van de dag vond de bekendmaking plaats. Wij 
konden het niet droog houden toen bleek dat onze opvang met het plan voor Veccio’s 
Seniorenparadijs de winnaar bleek te zijn! Wij waren zo opgelucht en blij, maar vooral 
dankbaar. Dit bedrag gaf ons de mogelijkheid om na alle ideeën en voorbereidingen ook echt 
tot de verbouwing over te gaan. 
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In de weken erna hebben wij met een aantal mensen om tafel gezeten hoe wij de 
verbouwing moesten aanpakken. Wij zijn best gewend om veel zelf te doen, maar met zo’n 
project moesten wij echt professionals inschakelen. 
 
Toen hebben wij gemerkt dat niet alleen vrijwilligers, maar ook hun vrienden en familie onze 
Stichting een warm hart toedragen. Wij hadden daardoor niet alleen een projectleider met 
ervaring in de bouw, maar ook regionale bouwbedrijven die ons wilden steunen. Vanaf 
december konden wij dan ook daadwerkelijk aan de slag! 
 
Het is veel werk en het wordt een strakke planning, maar wij willen Veccio’s Seniorenparadijs 
medio 2018 gaan openen. Door alle hulp die wij krijgen, hebben wij er vertrouwen in! 
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Vooruitblik 2018 
 
Natuurlijk gaan wij ons ook dit jaar vanzelfsprekend 
weer 100% inzetten voor al de dieren die onze hulp zo 
hard hebben.   
 
De opening van Veccio’s Seniorenparadijs gaat heel veel 
tijd en aandacht van ons vragen.  En dit betekent dat de 
eerste helft van het jaar grotendeels in het teken zal 
staan van de realisatie van deze bijzondere opvang voor 
oudere honden. Kortom veel drukte in en om onze 
opvang!   
Als alles loopt zoals gepland, kunnen wij de opening 
combineren met onze jaarlijkse open dag.  
En over evenementen gesproken, onze nieuwjaar-
wandeling was een groot succes en deze gaan wij 
natuurlijk weer organiseren.  
 
Social media is en blijft ook in 2018 voor ons de 
belangrijkste vorm waarop wij het wel en wee van onze 
opvang delen met onze trouwe volgers, adoptanten, 
donateurs en vrienden van onze Stichting.  
 
Alhoewel wij in 2017 een eerste financiële slag hebben 
geslagen, is onze doelstelling nog niet helemaal 
gerealiseerd. Daarom zal 2018 ook in het teken staan 
van verbeteren van de financiële situatie, zodat onze 
Stichting haar belangrijke werk kan voortzetten. Wij 
krijgen in 2018 hierbij hulp van een bedrijfseconoom.  
 
In 2017 zijn wij ons bewust geworden van de 
verbeterpunten die bij onze adoptieprocedure passen. 
En wij gaan hier dan ook direct begin 2018 mee van 
start. 
 
Ons team van medewerkers, vrijwilligers en stagiaires 
gaat zich in 2018 weer inzetten om veel dieren te 
kunnen helpen bij het vinden van een warm thuis. Dat 
kan een plekje zijn in Veccio’s Seniorenparadijs of bij 
een nieuw baasje.    
 
 
 
 

  
 
 

 

ALASKA 

 
  
Alaska kwam samen met nog 

een aantal andere verwilderde 

katten bij ons in de opvang. Zij 

konden niet langer blijven op 

de plek die zij als hun thuis 

hadden gezien.  

Voor deze katten zijn wij op 

zoek gegaan naar plekjes waar 

zij lekker buiten konden zijn en 

niet te veel contact met 

mensen moesten hebben. En 

dat is ook gelukt!  

Alaska had bedacht dat hij 

eigenlijk een ander leven voor 

zich zag en wel graag bij 

mensen wilde zijn. Want bij ons 

kwam deze grote knaap steeds 

vaker tevoorschijn, kwam 

voorzichtig kopjes geven en 

zelfs een knuffel halen. Dus 

gingen wij voor Alaska op zoek 

naar een fijn thuis.    

En ook dat is gelukt. Hij blijkt bij 

zijn nieuwe baasjes de perfecte 

huiskat te zijn. Hij is stapel op 

zijn baasjes en geniet intens 

van heel veel knuffels en liefde! 

Geweldig voor deze kanjer!  
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Financieel verslag 2017 
 
De belangrijkste in- en uitgaven van de Dierenopvang kunt u lezen in het volgende overzicht. 
De gehele jaarrekening 2017 kunt u bij ons aanvragen.  
In 2017 bestaat het bestuur van de stichting uit H.P.D. van den Berg, C. Blom en I. Buursema.   
 
Opbrengsten 

 omzet opvangdieren                 179.005 

 giften                                24.731 

 inkopen t.b.v. opvangdieren      

 (voeding, materiaal, buitenland)               -39.438 

 dierenartskosten                 -46.555 

Bruto Marge                     +117.743 

 

Bedrijfskosten 

 salariskosten      -89.213 

 huisvestingskosten     -25.023    

 verkoopkosten      -2.673 

 kantoorkosten      -2.781 

 overige bedrijfskosten     -5.624 

Som bedrijfskosten        -125.314 

 

Bedrijfsresultaat             -7.571 

Rentebaten of -lasten                -611 

 

Totaalresultaat                                   -8.182 

KITTENS  

 

Wij hebben in 2017 weer ontzettend veel kittens in de opvang binnen gekregen.   

Hele kleintjes, die met de fles zijn groot gebracht, moeders met kittens, kittens die alleen 

werden gevonden en hele nestjes… Sommigen zijn in een hele slechte conditie binnen gekomen, 

andere hadden duidelijk een thuis gehad. Maar ze hadden allemaal een ding gemeen, ze waren 

niet meer welkom en zijn ergens neergezet. Onze lieve pleegmoeders hebben weer veel werk 

verzet en ze grootgebracht. Ook de poezenmoeders hebben hard gewerkt voor ze en de kittens 

die al wat groter waren bij hun vondst, hebben hier de boel op stelten gezet.  Altijd weer 

bijzonder om de jonge leventjes te ontmoeten en heerlijk om ze weer naar huis te zien 

vertrekken!  
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Stichting Dierenopvang Koningen   Tel.nr.: 0523-235921 of 06-13290529   
Maatschappijwijk 15     E-mailadres: info@dierenopvangkoningen.nl  
7707 SG Balkbrug  
 
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) 

 MEDINO EN MEDINA 

 
 
Dit prachtige stel is vanuit Portugal bij ons gekomen. Menino en Menina, broer en zus, zijn daar 
gevonden in het bos. Ze waren blijkbaar niet meer welkom bij hun baasje.  Beide honden 
hadden gebroken achterpoten. En Menina had door verbranding op het asfalt ook geen 
voetzooltjes meer.  Het vermoeden was dan ook dat ze uit een rijdende auto zijn gegooid. 
In Portugal zijn zij medisch verzorgd en is Menino geopereerd aan zijn poot. Bij het gastgezin 
daar bleken ze de meest geweldige honden te zijn.  
 
Na hun herstel hebben wij ze welkom geheten in de opvang. En voor hun samen zijn wij op zoek 
gegaan naar een liefdevol thuis. Want wij wilden ze niet gaan scheiden na alles wat ze hadden 
meegemaakt.  
En dat is gelukt! Bij fantastische mensen hebben deze 2 kanjers een thuis en een hele fijne 
toekomst gevonden. Ze zijn nog steeds erg gelukkig! 


