Deze Nieuwsbrief hoort statutair een verslag te geven van het financieel en bestuurlijk reilen en zeilen van de stichting over het jaar 2012.
Wij moeten u dus lastig vallen met cijfermateriaal maar zullen proberen dat op een eenvoudige en beknopte manier te doen.
Het jaarverslag valt uiteen in twee delen:
Het eerste deel van 2012 waren we officieel nog (een deel van) de inmiddels opgeven Stichting Dieren Onder Dak maar als zodanig
heel actief met opvang en plaatsing van dieren. Over die periode hebben wij uitsluitend cijfers van door ons verrichte handelingen.
Tussen begin 2011 en juli 2012 is door onze pleegadressen een bedrag van ruim € 49.500,-. aan o.a. dierenartsrekeningen en
voedings- en verzorgingskosten voorgeschoten
Inkomsten uit die periode werden door ons op een “parkeerrekening” gezet, waaruit een deel van de dierenartsrekeningen konden
worden betaald. Bij de opheffing van Dieren Onder Dak en de daaropvolgende vereffening ten behoeve van de twee nieuwe
stichtingen werden de declaraties van de diverse “voorschieters” voor een belangrijk gedeelte (€ 37.923,31) via de vereffenaar accountant terug betaald.
Uiteindelijk bleek € 20.000,- het maximale startbedrag te zijn dat vanuit het vroegere vermogen van Dieren Onder Dak
(dec. 2011 € 103.519) aan DierenVangnet kon worden uitgekeerd.
-

Het boekjaar 2012 DierenVangnet beslaat de periode 20 juli – 31 december.
DierenVangnet 2012
31-12-2012
Girorekening

€ 21.908,32

Inkomsten (31-12-2012)
Donateurs
Afstand + plaatsing + pension
Bijdrage Dierenartskosten Dierenbescherming
Bijdrage Dierenartskosten Particulieren
Voorschot Vereffening
Afstorten Parkeerrekening DOD
Acties + PR

€ 948,00
€ 5.774,39
€ 405,23
€ 246,90
€ 20.000,00
€ 1.660,74
€ 41,20

Totaal

€ 29.076,46

20-7-2012
Girorekening

€ 0,00

Uitgaven (31-12-2012)
Dierenartsen
Voer + bedding
Investeringen materiaal - onderhoud
Vervoer + parkeren
Mailing + drukwerk
Acties + PR
Inventaris + kantoor
Oprichtingskosten + administratie + representatie
Totaal

€ 4.681,57
€ 891,51
€ 155,95
€ 28,84
€ 411,64
€ 188,45
€ 35,08
€ 775,10
€ 7.168,14

pro memorieposten 2012: dierenartsrekeningen ± € 4500; declaraties voer-bedding-materiaal ± €1500, km-parkeergeld ± €1200,
telefoon/porto/kantoorartikelen ± € 750.
Mocht u over het bovenstaande vragen hebben of uitleg willen krijgen, dan kunt u ons uiteraard bellen of mailen.

Het grote: De pup Danger en zijn leermeester Gio

www.dierenvangnet.nl

en

het kleine.

Allemaal welkom

info@dierenvangnet.nl

DierenVangnet
Dat de nieuwe richting die wij ingeslagen zijn nl. om de nadruk te gaan leggen op hulp bij opvang en herplaatsing van afstands- en
gedumpte dieren, erg nodig is, blijkt bijna dagelijks uit de noodoproepen van diverse instanties en dierenartsen en de vele kilometers die
wij wekelijks afleggen om dieren en hun baasjes te bezoeken om zo gericht en snel hulp te kunnen geven bij al die verschillende en bijna
altijd acute problemen die we tegen komen.
opgevangen dieren
( . . ) via Dierenambulance

2010

2011

2012
t/m 19 juli 2012

2012
vanaf 20 juli 2012

Cavia
Degoe
Chinchilla
Gerbil
Haas
Hamster
Hond
Kat
Konijn
Muis
Rat
Vis
Vogel

45 (13)
1 (1)

38 (23)

32 (9)

41 (29)

4
1 (1)
14 (11)
2
40
70 (26)
13 (3)

22
3 (2)
100 (5)
8
57
79 (27)
27
4
5

Totaal

194

343

177

150

gereden kilometers

5075

17673

10774

11685

1 (1)

4 (2)

21 (12)
11
50
45 (14)
4 (4)
11

14 (2)
5
46 (1)
42 (25)
2

2

Het helpen en meestal overnemen van bijna altijd oudere en
soms verwaarloosde dieren is erg dankbaar werk en de opvang
door DierenVangnet is vaak de enige reden dat deze dieren niet
worden ingeslapen. Wie anders geeft een tumorkat een rustige
oude dag, een oud hondje eerst een gebitsbehandeling, dan een
nieuw baasje, een suiker- of schildklierkat de broodnodige
behandeling en medicijnen, de op straat gezette cavia’s een veilig
en warm hok, het afstandskonijn een maatje en een nieuw gezin?

met uw hulp, nog lang te kunnen werken en heel veel dieren te
kunnen helpen.

Blinde Toby

Vervilte schildklierkat “Kale Karel”

We hebben nu veel meer “dure” en moeilijk plaatsbare dieren dan
vroeger. Dit brengt uiteraard met zich mee dat we naar
verhouding veel uitgaven (dierenartsen – medicijnen - dieet
kosten - meer voer door langere opvang) hebben en veel minder
inkomsten. Want bij plaatsing van deze oudere dieren wordt
uiteraard geen plaatsingsgeld of bijdrage in de gemaakte kosten
gevraagd. Gelukkig WEL heel vaak gegeven.
Nee, we kijken niet naar de kosten die voor een dier gemaakt
moeten worden. Alleen naar het dierenwelzijn. Als een dierenarts
een behandeling een goede optie voor het dier vindt, wordt het
behandeld en wordt later een precies passend huisje gezocht.
Is dat niet te vinden, dan blijft het dier gewoon bij het pleegadres
en worden de kosten van medicatie en dieet door DierenVangnet
vergoed. Het pleegadres neemt dan de kosten voor de dagelijkse
verzorging voor de rekening. Zo willen we werken en zo hopen we,
Anita Laverman, voorzitter,

020 – 600 5552

Gelukkig heeft Amsterdam een geweldige afdeling van de
DierenBescherming, die ons of armlastige baasjes soms kan
helpen uit hun Dieren Noodhulpfond.
Zonder de bijzonder milde rekeningen van onze dierenartsen
zullen we niet lang bezig kunnen blijven.
Dank zij onze vrijwilligers die steeds vaker acties houden of op een
braderie staan, krijgen we meer bekendheid, meer pleegadressen
en meer donaties.
Maar ook o.a. Beaphar, Science Selective, Jumper, Ranzijn,
Intratuin leveren met hun bijdragen voer een belangrijke bijdrage.
Op de volgende twee pagina’s kunt u lezen over een paar van
onze handenbindertjes en geldverslindertjes en wij hopen dat u,
net als wij, vindt dat deze dieren die tweede of derde kans
verdienen en dat u aan ons denkt als u in de gelegenheid bent iets
aan een goed doel te schenken.
Wij hopen op uw steun en een bijdrage op onze ING-rekening
721.73.27 t.n.v. Stichting DierenVangnet, Amsterdam.

Fina van der Ahé, secretaris

06 – 1299 0210

Marlijn Sonne, penningmeester

075 - 617 0553

Olifantstanden en andere gebitsproblemen
Steeds vaker komen we konijnen en knaagdieren tegen met
gebitsproblemen.
Blijkbaar wordt er door fokkers meer op de kleurtjes gelet dan op
gezondheidsproblemen. Want juist de hamsters met de mooiste
kleuren hebben vaak een verkeerde stand van de voortanden.
Omdat de tanden niet meer tegen elkaar komen waardoor ze
afslijten, blijven ze maar door groeien, de zgn. olifantstanden. De
hamster kan niet of nauwelijks voer en vocht tot zich nemen en
verhongert.

Olifantstanden zien we ook bij cavia’s en konijnen met name als
men dwerg-konijntjes wil fokken met een zo kort mogelijk neusje
(mooi rond koppie). Ook komt het voor bij een afgebroken tand
waardoor de tegenoverliggende tand niet meer afslijt. Het resultaat
is dat de tanden naar het gehemelte groeien, dat ze zelfs kunnen
doorboren.
Hamsters worden ons vaak met een heel nest tegelijk aangeboden.
Dan lopen we soms tegen veel problemen en ook veel kosten aan.
Zo kregen we in januari 2012 een nest van 9 hamsters die later
allemaal problemen gaven. Sommigen werden heel dik en anderen
juist graatmager, sommigen kregen huidallergieproblemen, andere
dieren kregen tumoren. Twee kregen voordat ze geplaatst konden
worden al last van doorgroeitanden, die dan, meestal onder
narcose, geknipt of gefreesd moeten worden. Ze zijn nu al zeker 5
keer bij de dierenarts geweest . Dit moet elke 4-5 weken gebeuren
en de kosten per behandeling liggen tussen de € 25 en € 45. Deze
dieren worden uiteraard niet geplaatst. Inmiddels zijn een aantal
van de dieren uit dit nest al overleden. Veel te jong dus. Een wèl
geplaatste hamster uit dat nest kreeg kort geleden ook last van
scheefgroeiende tanden, dus die komt binnenkort terug naar de
Stichting.
Door de voortanden te laten trekken
hoeft het dier niet iedere keer weer
onder narcose, Konijnen kunnen
zonder voortanden nog steeds heel
goed hun brokjes en hooi eten.
Groenvoer moet wel in kleinere
stukjes gesneden worden en ze
hebben hulp nodig met het
onderhouden van hun vacht
Ook kunnen konijnen en cavia’s last
krijgen van haken op de kiezen. Dit
kan verschillende oorzaken hebben
waaronder aangeboren erfelijke
oorzaken of slechte voeding. Deze
dieren zullen hun hele leven lang
regelmatig naar de dierenarts moeten om de haken weg te laten
slijpen (minimaal € 55,-).
Bij cavia’s kunnen door een vitamine-C gebrek kaakgewrichtsproblemen ontstaan, bij konijnen door te weinig calcium in het voer
(voer met gemengde granen) botontkalking in het kaakbot.

Joey
November 2012 komt via een dierenarts afstandskitten Joey bij ons,
een impulsaanschaf die binnen 2 weken weer weg moest, want
“mijn man vindt hem niet leuk”

Broodmagere Joey heeft niet alleen vlooien en wormen, maar is
ook niet ge-ent en blijkt behoorlijk ziek van het calicivirus met
zowel pijnlijke plekken in de bek als limping disease. Behandeling
volgt, maar Joey blijft kwakkelen: Uit lab onderzoek komen geen
schokkende zaken naar voren. Is het zijn slechte start en gaat hij er
over heen groeien ? We wachten af en laten alvast enten en
castreren. Opnieuw wordt hij heel ziek met sterk vergrote lymfeklieren. Weer zijn diverse medicijnkuren nodig en we gaan het
ergste vrezen . . . Voor de zekerheid wordt een biopt genomen dat
gelukkig negatief is. Extra dierenartskosten tot nu toe: € 265,95
Al met al is dit leuke katertje niet plaatsbaar. Of hij dat ooit wel zal
worden ?
Hij blijft in ieder geval nog minstens een half jaar bij ons.

Wij hebben diverse honden kunnen helpen (zie ook onze website in
de rubriek Nieuws) maar een bijzonder opvanghondje is toch wel
Suze, die bij ons binnen kwam omdat haar baasje noodgedwongen
opgenomen moest worden. Die hield heel veel van Suze, dat kon je
ook goed merken want het is een ontzettende knuffel, maar zorgde
al niet goed voor zichzelf. Zij zag dan ook niet dat Suus haar huid en
vacht in een vreselijke conditie waren.
Suus had last van een gist in haar huid waardoor die ontstoken was,
zwart zag en op sommige plekken dik en korsterig was. Ook had ze
een ingegroeide teennagel en was de
rest van haar vacht behoorlijk vervilt.
Zij kreeg van ons dieetvoer, antibiotica
en moest 2 x per week gewassen
worden met een speciale shampoo.
Gelukkig is het een schat van een
hondje en liet ze het allemaal gelaten
over zich heen komen. Na haar eerste
wasbeurt kreeg ze ook meteen haar
eerste knipbeurt en werd haar huidje
met speciale huideigen olie van de
dierenarts behandeld.
In het begin was Suus heel timide en sliep erg veel. Inmiddels maakt
zij helemaal deel uit van de roedel honden bij wie zij woont en
speelt graag. Buiten is zij erg enthousiast naar andere honden en
mensen en rent graag mee. Inmiddels is haar huidje veranderd van
zwart naar mooi roze!

Dat we deze dieren steeds vaker tegen komen, komt waarschijnlijk
omdat mensen de dierenartskosten niet meer kunnen of willen
betalen en ze daarom massaal gedumpt worden.
na 5 weken

www.dierenvangnet.nl

na 12 weken

info@dierenvangnet.nl

Jottum
In september 2011 worden we gebeld door een dierenarts. In de
praktijk wordt een ongeveer twee jaar oude tamme kat binnen
gebracht die verdwaasd op straat rond loopt. De kat heeft twee
pussende oren en moet behandeld worden. Hebben wij een
plaatsje voor verpleging en tijdelijke opvang ? Want zo’n lieve kat
heeft toch beslist een baasje dat hem zoekt . . .
Zo komt Jottum bij ons, een ontzettende
knuffel, maar wel met een ernstige
dubbelzijdige oorontsteking en een
evenwichtsstoornis. Nadat zich geen baasje
meldt en hij eindelijk beter is, blijkt hij
poliepen in beide oren te hebben en
bovendien praktisch doof te zijn. Inmiddels
zijn we anderhalf jaar verder. Af en toe
heeft Jottum nog last van zijn oren en moet
dan extra in de gaten worden gehouden.
Recent zijn opnieuw foto’s gemaakt en
heeft een specialist naar hem gekeken. Hij
zal zeker geopereerd moeten gaan worden. Gelukkig heeft hij
steeds minder last van terugkomende oorontstekingen en is de
urgentie van de dure en ingrijpende operatie afgenomen. Voor
Jottum heel fijn, want na de operatie zal hij helaas volledig doof
worden.
Voor ons ook heel fijn, want wij kunnen nu nog doorsparen voor de
ingreep (minimaal € 1200,-). Maar hebben we keus???
Smokey en Babbel
“Al heel wat jaren vang ik konijntjes op. Eerst voor Stichting DOD en
nu vanzelfsprekend voor Stichting DierenVangnet. In het begin
vond ik het erg moeilijk om dieren die weer herplaatst konden
worden “los ”te laten, maar als je dan van de nieuwe baasjes leuke
correspondentie krijgt met foto’s daarbij dan pas kon ik het los
laten. Erg jammer vind ik het dat er zo veel met het konijnenras
Teddy Widder wordt gefokt. Deze zijn erg schattig als
babykonijntjes en al snel worden kinderen er verliefd op. De vacht
van deze dieren vergt veel aandacht en kinderen vinden kammen
van hun dieren een paar weekjes leuk en dan niet meer.
Ik heb Smokey, een kruising
Angora/Teddy Widder al 6 jaar in
de opvang. Nooit herplaatst … nee
nooit. Hij en zijn vriendin Babbel
zijn blijvertjes omdat Smokey een
soort schapenvacht heeft en ik
durf hem echt niet uit handen te
geven. Smokey is op straat
gevonden en het was niet moeilijk
hem te pakken, want lopen kon hij bijna niet. Zijn vacht was zo
vervilt dat de liezen en oksels vast zaten en zelfs zijn kop zat aan
zijn romp vast geklit. Erg pijnlijk voor hem. De dierenarts heeft hem
onder narcose moeten scheren. Natuurlijk werd hij ook gecastreerd
zodat hij een vriendin kon krijgen. Smokey en Babbel zijn mijn
zorgenkindjes en blijven hun leven lang bij mij. Elke maand zijn we
uren aan het knippen omdat de vacht echt niet te kammen of
scheren is. Ik doe het met liefde en elke keer als we Smokey aan het
knippen zijn denk ik … hoeveel van deze diertjes zijn er met zo’n
foute vacht …”
Carla

Bloedluis
Dunja, opvangadres van veel hamsters maar ook van cavia´s en
konijnen, werd geconfronteerd met een vervelend en vooral
hardnekkig probleem:
“In de zomer van 2011 hebben we inbeslaggenomen hamsters en
muizen uit Veldhoven opgehaald waar hoogst waarschijnlijk dieren
met bloedluis tussen zaten. Aanvankelijk zaten ze op de zwakkere
en oudere muizen en hamsters Bloedluis verspreidt zich snel en
plant zich heel vlot voort. Ze zijn dan ineens ook zichtbaar op de
hamsters en muizen die niet oud en gezond zijn.

De eerste hamster bij wie ik de bloedluis ontdekte, was al heel erg
verzwakt en heeft een aantal behandelingen nodig gehad. Gelukkig
zag je hem daarna snel opknappen. Behandel je de dieren niet, dan
verzwakken ze snel en gaan uiteindelijk dood. Na dit voorval kwam
ik ze tegen op oude muizen die ik toen in huis had. Ik besloot in
overleg met de coördinator alle dieren met Stronghold Roze te
behandelen zolang het nodig was en ik denk dat dat hun maar ook
mijn redding is geweest
Aanvankelijk wist ik niets van bloedluis. De dierenwinkel gaf veel
informatie en met advies en begeleiding van de dierenarts kon ik
gelukkig dieren blijven plaatsen. Al die tijd ben ik enorm goed
gesteund door de coördinator en andere bestuursleden van
DierenVangnet. Ik kreeg de hoeveelheid Stronghold Roze die nodig
was om de luis te bestrijden en ook kreeg ik allerlei hulpmiddelen
aangereikt om alles goed schoon te houden
Intussen had ik ook van verschillende kanten gehoord dat luis in de
kieren van meubels of muren gaat zitten dus ik besloot alle dure
houten huisjes en speeltjes uit de hokken te verwijderen . Nog
vaker hokken schoonmaken, controleren, poetsen en alleen nog
van plastic huisjes en speelgoed gebruik maken. Ik had vogelspray
van Beaphar gekocht en daarmee spoot ik alle huisjes en speeltjes
regelmatig in. Daarna deed ik ze in dichte vuilniszakken zodat er
geen lucht bij kon komen. Ook kreeg ik net na de inbeslagname zelf
last van een soort “uitslag”. Eerst wist ik niet waar het vandaan
kwam, maar later bleek dat het ook met de bloedluis te maken had.
Ze gaan op sommige mensen zitten en prikken bloed. Met het
verdwijnen van de luis in huis verdwenen gelukkig ook de bultjes
van mijn huid. Een hele ervaring rijker maar toch had ik het allemaal
liever niet willen meemaken. Tot op heden moet ik op mijn hoede
zijn voor de bloedluis. Financieel is het ook een groot leed. Drie
pipetjes Stronghold Roze kosten € 24,30. Ik heb er met die vele
hamsters en andere dieren die ik in 2011 en 2012 had wel tegen de
50 stuks gebruikt. Omdat ik het zelf kon behandelen had ik de
dierenarts verder niet nodig dus daar zijn geen kosten gemaakt.
Qua hamsterbenodigdheden moest ik veel materiaal weggooien of
wegdoen en alternatief materiaal kopen. Deze kostenpost was alles
bij elkaar zeker 450 euro”
Dunja
Daarna heeft de stichting nog acht cavia’s uit een ontruiming
opgenomen en ook die bleken bloedluis te hebben. Gelukkig zaten
ze nog in quarantaine en wisten we, wijs geworden door de
ervaringen van Dunja, heel snel te handelen en waren er gelukkig
ook weer heel snel van af.
Maar ook deze cavia’s moesten een aantal weken lang met
stronghold behandeld worden en zaten langer bij ons dan meestal
het geval is, wat uiteraard weer extra kosten met zich mee brengt.

Steun ons werk en doneer op ING 721.73.27

020 – 600 5552

06 – 1299 0210

075 - 617 0553

