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De Voorjaars Nieuwsbrief is  in de eerste plaats de statutair verplichte publicatie van onze financiële jaarcijfers. We doen dit op een 
beknopte manier. Als u vragen hebt, uitleg wilt krijgen of meer wilt weten, bel of mail ons dan gerust. We leggen u graag uit hoe we 
werken en wat we doen. 
 
In onze vorige Kerstnieuwsbrief hebben wij u al verslag gedaan over wel en wee  van veel van de dieren die wij in 2013 konden helpen.  
Ook werd daar een bestuurlijk verslag over dat jaar gegeven en uiteraard een pluim uitgedeeld aan alle dierenartsen, personen en 
bedrijven die ons hielpen en vooral aan onze pleegouders, andere vrijwilligers en donateurs. Wilt u dit nog eens terug lezen: ze staan op 
onze website www.dierenvangnet.nl  onder Nieuws. 
Daar vindt u overigens ook updates van veel van onze dieren en allerlei andere nieuwtjes. 
 
We vertelden u ook van onze plannen voor 2014. De hoogste prioriteit had het realiseren van  Een Nieuw Huis voor Pluis. Dat is gelukt 
en daarover leest u uiteraard verderop.  
 

Het overgrote deel van onze dieren komt binnen als 
“crisisdier”, heel vaak tijdelijk als noodopvang voor 
baasjes die bijv. naar het ziekenhuis moeten en geen 
10-15 euro per dag voor pensionopvang kunnen 
betalen.  
Geregeld worden we gebeld door  hulpinstanties of 
dierenbescherming voor de directe opvang van 
afstandsdieren.  
En als we toevallig een geschikt pleegadres  vrij hebben, 
kunnen we een probleemdier van een dierenarts of een 
onplaatsbaar dier uit één van de asielen een plaatsje 
geven.  
We merken steeds meer dat er veel te weinig hulp en 
noodopvang is voor crisisdieren. Wij blijven dan ook 
zoeken naar nieuwe pleegadressen voor met name de 
tijdelijke opvang van honden en katten. 
Ook als u maar één keer één dier kan opvangen, helpt u 
geweldig. En verwijs  a.u.b. door naar onze stichting. 
Ons netwerk wordt met de dag uitgebreider en we 
kunnen en willen veel mensen graag en vlug helpen.  

 
Vingen we in 2013 in totaal 22 honden, 99 katten (waarvan 21 kittens), 77 konijnen, 75 cavia’s, 8 hamsters, 6 ratjes, 2 chinchilla’s, 4 
vogels, 2 gerbils, 3 muizen en 1 waterschildpadje op, op 1 mei 2014 hebben we ons al weer over 14 konijnen, 13 cavia’s, 31 hamsters, 34 
katten, 8 honden en 1 muisje ontfermd.  
Op de volgende pagina’s vertellen wij u over een paar van deze dieren. Helaas moet dat met korte teksten, want de Nieuwsbrief zou te 
groot en daardoor te duur worden om te drukken en te versturen. Veel meer en uitgebreide verhalen staan op onze website 

www.dierenvangnet.nl.  
Als u toegang heeft tot Facebook, vindt u daar bijna dagelijks nieuwe foto’s en berichten over onze eigen dieren, maar ook 
noodoproepen, foto’s en berichten van andere organisaties en leuke filmpjes, foto’s en tips. 
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FINANCIELE SITUATIE 2013     

31-12-2013   1-1-2013  

ING rekening 721.73.27  €       1.523,95   ING rekening 721.73.27  €     21.908,32  

        spaarrekening  €    12.000,00           spaarrekening  €                    -    

     

EXPLOITATIE 2013     

Inkomsten (per 31-12-2012)   Uitgaven (per 31-12-2012)  

Donateurs  €       8.517,10   Dierenartsen  €     23.415,59  

Afstand  €       1.794,50   Voer + beddding  €       4.081,96  

Plaatsing  €       7.630,00   Investeringen materiaal + onderhoud  €       1.243,01  

Pension  €       1.877,15     

Subsidie Gemeente Amsterdam  €       5.000,00   Vervoer + parkeren  €          336,60  

Stichting DierenLot  €          500,00   Telefoon + internet  €          701,87  

Chipactie Gemeente Amsterdam  €       1.500,00   Mailing + drukwerk  €       2.396,97  

Bijdrage Dierenartskosten Particulieren  €       1.712,80   Inventaris + kantoor  €          521,08  

Acties + PR  €          318,05   Acties + PR  €          100,00  

Actie : "Een Nieuw Huis voor Pluis"  €      3.000,00     

Vereffening m.b.t. Stichting Dieren Onder Dak  €    37.915,39   Vereffening m.b.t. Stichting Dieren Onder Dak  €    45.352,28  

Totaal  €    69.764,99   Totaal  €    78.149,36  

     

pro memorie   pro memorie  

Betalingsregelingen   €      1.467,32   Dierenartsrekeningen  €          500,00  

Gedoneerde kilometers (21.280) + parkeren  €      4.980,90   Declaraties pleegadressen  €       1.500,00  

Met dank aan de heren J. Gulcherit en K. van Zon voor hun werk als Kascommissie 
 
 

Woopy 
Vlak voor Oud en Nieuw belde de Dierenambulance. Er was via 
de Politie een stokoud poesje binnen gekomen dat met haar 
ernstig zieke baasje na een aantal dagen zonder eten en drinken 
uit huis was gehaald. Haar baasje is helaas overleden. Woopy 
was erg verzwakt en uitgedroogd en het was de vraag of haar 
nieren het nog goed deden. Konden wij haar, zeker met het oog 
op de feestdagen en het vuurwerk, opnemen? Natuurlijk. 
Met eerst een infuusje, labonderzoek, recovery voer, 
voorzichtige verpleging en medicatie en daarna veel aandacht 
en verwennerij is zij  er helemaal bovenop gekomen en mag nu 
voor altijd bij Marie Line blijven. Met haar bijna 19 jaar is ze nog 
behoorlijk speels en de andere twee kneusjes die daar mogen 
wonen volledig de baas. 
 

       
 
 
Lizzy, Joekie en Beertje 
De melding van de Dierenbescherming dat per direct afstand 
gedaan moest worden van een drietal behoorlijk verwaarloosde 
hondjes konden wij aannemen omdat we toevallig net twee 
nieuwe pleegadressen hadden die stonden te popelen om op te 
vangen. 
De hondjes waren lang niet getrimd en in bad geweest, Ze  
konden niet meer lang genoeg worden uitgelaten en daardoor 
waren ze ook in slechte conditie, hadden te lange nagels en 
waren te dik. De eigenaar van de dieren was diep bedroefd dat 
ze, ook financieel, niet meer goed genoeg voor ze kon zorgen.  
Na overname bleek dat er veel meer aan de hand was. De  
 

 
hondjes waren niet 
“geholpen” en het 
oudste teefje Lizzy 
bleek  bij controle 
vóór sterilisatie 
verhoogde 
labwaarden te 
hebben. Met een 
streng dieet werden 
die uiteindelijk weer 
helemaal normaal. 
Het bracht een hoop 
zorgen, medicatie en 
extra kosten mee. 
Pas onlangs hebben 
wij haar kunnen 
plaatsen.  
 
Bij teefje Joekie dachten we met “alleen maar” sterilisatie, 
enting, chip, ontwormen en trimmen kostentechnisch geen 
tegenvaller te hebben, maar ze bleek een heel slecht gebitje te 
hebben en daar moest het nodige aan behandeld worden.  

 
Vervolgens bleek het reutje 
Beertje bij zijn eerste 
dierenartscontrole 
beschadigde oogjes te 
hebben vanwege al heel lang 
ingroeiend haar. Na drie 
operaties ziet hij weer zoals 
het hoort. Ook hij heeft een 
fijn nieuw huisje gevonden.  
 
 

De Dierenbescherming heeft een fiks deel van de extra 
dierenartsrekeningen betaald uit haar Dierennoodhulpfonds en 
de eigenaar wilde persé meebetalen aan haar dieren en doet 
dat met een bedrag van 15,- per maand gedurende twee jaar.  
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Dat hadden we dus niet moeten zeggen 
“Goh, we hebben al een hele tijd geen hamstertjes binnen 
gekregen”. We hadden het nog niet gezegd of we werden 
gebeld.  Of we plaats voor zes afstandsdiertjes hadden.  Ja hoor, 
leuk. Gezellig zes Syrische,  heel jong en verschillende kleurtjes. 
Volgende dag: In het Vondelpark waren hamstertjes losgelaten. 
Een voorbijganger zag het gebeuren, stopte ze in een doos uit 
de struikjes en belde de Dierenambulance. Of we ze konden 
opvangen. Eh, even rond bellen en regelen. Ja hoor, hoeveel zijn 
het er eigenlijk? Nou zeven. En minstens 3 met dikke buikjes.  
Dat was improviseren. 
Dertien hamsters op 
één pleegadres werd 
een beetje veel, te 
meer daar het er zeker 
nog meer zouden 
worden, dus werden er 
vijf pleegadressen 
ingeschakeld en de boel 
verdeeld. 
 

Twee dametjes gingen naar 
Judith: “Juul en Mien kwamen bij 
mij logeren. Al snel bleek dat Juul 
niet in d’r eentje was. Er zou al vlug 
klein grut bij komen. En ja hoor, 
nog geen week later was het al 
zover, 9 kleine hummeltjes. 
Ongelofelijk hoe klein ze waren. En 
vooral ook, hoe klein mams nog 
was. Juul deed het super goed !  
Maar de kleintjes hadden een 

achterstand en Juul had blijkbaar niet genoeg melk om ze alle 9 te 
voeden. Maar dat kon ook haast niet. Ze was veel te jong. Ook nam 
ze geen eten mee naar het nest zodat de jongen zelf konden eten. 
Na 2 weken ben ik eten in het nest 
gaan leggen en kregen ze ook 
havermout. De jongen groeiden 
nu als kool en al snel kwamen ze 
uit het nest en gingen op 
avontuur! Inmiddels zijn het al 
flinke jongens en meiden en zijn 
sommige alweer verhuist naar een 
nieuw thuis. Juul is inmiddels weer 
helemaal het dametje,” 
 

Met Juul is het goed gegaan. Haar zusje Elena beviel op dezelfde 
dag van 7 jonkies, die het geen van allen hebben gered. 
 
Goed afgelopen 
Carmella, een prachtige chocoladekleurige voedster, werd door 
de Dierenambulance bij ons gebracht omdat ze ergens buiten 
los liep. Omdat zij zo tam was en duidelijk aan mensen gewend, 
dachten we nog dat ze ontsnapt was en vast door haar baasje 
gezocht zou worden. Maar … er is niemand voor haar gekomen. 
Dinsdag is ze bij ons gekomen, donderdag lag er ineens bloed en 
wat pluis in haar nachthok. Bij nadere inspectie lag heel goed 

verscholen onder dat pluis een 
nestje met vier baby’s.  
Zo heb je als pleegadres één 
konijn en zo heb je er vijf! Vaak 
zijn dit soort konijntjes een 
kruising tussen een wild konijn 
dat het tamme konijn gedekt 
heeft. Maar naar mate de 
diertjes een vachtje kregen, 

bleek het om een bewust gefokt nestje te gaan. De baby’s zijn 
allemaal dwergjes, sommige, net als de moeder lionhead 
(halflang), een andere, waarschijnlijk net als de vader, korthaar 
en allemaal chocolade tot blauw van kleur met een 
otteraftekening. Alleen eentje is effen van kleur. De baby’s 
groeien voorspoedig en zijn ontzettend leuk om naar te kijken. 
Deze dieren werden gelukkig niet in het wild geboren om 
hoogst waarschijnlijk heel jong te sterven. Ze mogen nu rustig 
groot worden en na de enting wordt ook voor deze diertjes een 
mooi en veilig thuis gezocht. 
 
Een Nieuw Huis voor Pluis 
Na meer dan 10 jaar intensief gebruik en noodreparaties was 
onze grote opvang in Zaandam aan sloop en nieuwbouw toe. Als 
we meer en beter wilden opvangen, was er een giga investering 
(€ 13.783,82) nodig die we niet zelf bij elkaar konden 

sprokkelen. We hebben 
veel instanties 
aangeschreven voor 
een bijdrage en de 
Dierenbescherming 
Amsterdam (€ 3.000,-) 
en DierenLot( € 5.000,-) 
reageerden zo positief 
dat wij, met onze 
spaarcentjes erbij, de 

opdracht konden gunnen. Bram (Engberts Hoveniersbedrijf, 
Wijdewormer) en zijn maten dachten mee en werken op dit 
moment hard aan 
een geweldige 
opvang. Binnenkort 
hopen wij de 
konijnen te kunnen 
verwelkomen in hun 
nieuwe huis.  
In de volgende 
nieuwsbrief doen we 
uitgebreider verslag.  
 
 
Helpt u ons? 
Nu we erkend benificiant van Stichting DierenLot zijn,  kunnen 
we mee doen aan hun kledinginzamelingsactie (voor info zie 
www.dier.nu). Als wij textiel en schoenen inleveren, wordt dat 
ingekocht door een groot landelijk inzamelingsbedrijf. Warme 
kleding gaat naar Oost Europa, zomerkleding naar Afrika en de 
opbrengst, die geheel aan ons ten goede komt,  wordt ook nog 
eens  verdubbeld door DierenLot. Dus mocht u spullen voor ons 
hebben, dan kunt u ze inleveren bij onze vrijwilligers. Op een 

groot aantal plaatsen staan 
daarvoor oranje kliko’s, waarin 
de spullen, graag in een plastic 
zak, kunnen worden 
achtergelaten. Mocht u 
schoenen mee willen geven, 
kunt u die dan met de veters of 
een touwtje aan elkaar vast 
knopen? Dat scheelt een hoop 
uitzoekwerk. 
En aangezien we toch veel en 
vaak rijden, kunnen we ze ook 
eventueel bij u thuis ophalen. 
Belt u dan even ? 
 
 

http://www.dier.nu/
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Vlak na elkaar kwamen twee noodoproepen via Stichting 
Dierenasiels & Internet (www.dierenasiels.com) binnen: 
 
Een nachtelijke keizersnee 
Of we een hoogzwangere poes konden komen ophalen. De 
eigenaren wilden van haar af. En de vorige bevalling was ook al 
mis gegaan en geld voor de dierenarts was er niet. 
Eenmaal aangekomen op het adres bleek dat de poes al weeën 
had. Het ritje naar het pleegadres zou voor extra stress zorgen, 
maar we hadden geen keus. Thuis bij het pleegadres werd al 
snel duidelijk dat ze echt ging bevallen. Helaas zette het niet 
door en moest er midden in de nacht besloten worden tot een 
keizersnee.  

De dierenarts en 2 
vrijwilligers van 
DierenVangnet 
moesten deze klus 
klaren. Met bloed, 
zweet en gelukkig 
geen tranen is er 
uit alle macht 
geprobeerd om de 
kittens tot leven te 
wekken. Gelukkig 
hebben zowel de 

kittens als moederpoes het overleefd en gaat het nu na alle 
startproblemen heel erg goed met dit gezinnetje. 
 
Nog net op tijd! 
Je bent hoogzwanger, maar je baasje kijkt niet naar je om. Hoe 
triest is dat. Je hebt geen warme fijne plek om rustig en veilig te 
bevallen. Mensen vind je eng omdat je baasje je al maanden aan 
je lot over laat. Je bevalt op een koude vloer en weet niet hoe 
dat nou eigenlijk allemaal moet, kittens krijgen en zorgen dat ze 
overleven. 
Inmiddels heb je 4 
kittens gekregen, 
maar ze zitten met 
hun navel-
strengetjes als een 
kluwen wol aan 
elkaar en pootjes 
en staartjes worden 
afgekneld. 
 
Gauw naar de 
dierenartspraktijk waar heel voorzichtig de kittens ontward 
werden. Ze waren erg klein en of ze het zouden redden en de 
pootjes en staartjes weer in orde zouden komen, was de grote 
vraag.. 
Gelukkig hebben ook Aiko en haar kittens het gered, maar het 
had geen uur later geweest moeten zijn dat wij ingeschakeld 
werden en er impulsief direct op af gingen. Dan was de afloop 
heel erg dramatisch geweest. De kittens waren naar alle 
waarschijnlijkheid overleden en wat er van jou, lieve Aiko, 
geworden zou zijn, daar willen we helemaal niet over nadenken.       
Gelukkig voor jou en je kittens waren er mensen die WEL 
ingrepen en contact met ons opnamen.  
  
Met allebei deze nesten konden we diep in de nacht terecht bij 
DAP IJburg. Alsof ze echt niets anders te doen hadden, namen 
ze alle tijd voor de negen zorgenvragertjes, ook de dagen 
daarna,  en, bewust  van onze altijd moeilijke financiën, 
“vergaten” ze maar een heleboel op de rekening te zetten!!! 
Dank voor de vele, fijne steun en hulp en het altijd klaar staan. 
 

Donaties 
Whiskas-Pedigree stelde aan dierenbeschermingsasielen gratis 
voer ter beschikking. 
Via de Amsterdamse 
Dierenbescherming 
kregen we behalve 
een enorme 
voorraad zakjes 
zacht voer, ook nog 
katten- en 
hondenbrokken. 
Onze dieren eten er 
nog steeds van. Dat 
scheelt heel veel!!!  
 
Wij voeren eens per 1-2 maanden acties bij tuincentra en grote 
zaken waar dierbenodigdheden worden verkocht. Zo komen wij 
aan nieuwe pleegadressen, maar krijgen ook veel voer, stro, 
hooi, zaagsel, grit, enz. gedoneerd. Dit verdelen we onder onze 
pleegadressen, die normaal zelf alle kosten van voer en bedding 
voor hun rekening nemen. Dat scheelt toch weer  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Onlangs werden we benaderd met een 
vraag of we belangstelling hadden voor 
gratis hondenvoer. 
We kregen 2 “proefzakjes” van ieder 12 
kilo van het nieuwe merk DOGR. 
We hebben 1 van de vier smaken uit 
mogen proberen en het wordt 
verslonden.  
Het is een flinke, stevige, lekker 
ruikende brok. Een aanrader.  
 

Er zijn veel manieren waarop u ons kunt helpen. 
Plaatst u geregeld een bestelling bij Zoo-plus, doe dat dan via de 
knop op onze website. U krijgt de gewone kortingen en wij 
krijgen 1% van het door u bestede bedrag gedoneerd. Het lijkt 
niet veel, maar veel kleine beetjes lopen op en via Zoo-plus 
kunnen wij goedkoop kitten- en dieetvoer kopen. Dat hebben 
we nodig in grote hoeveelheden en het wordt ook nog eens 
lekker makkelijk thuis bezorgd.  
Op de vorige bladzijde staat de DierenLot inzamelingsactie voor 
textiel en schoeisel beschreven. Wilt u mee doen? Met uw hulp 
krijgen we op die manier extra donaties binnen.  
Op Facebook en op onze website hebben we een mogelijkheid 
gemaakt waar u, via Internet, veilig kunt doneren. Wij hebben 
uw giften heel hard nodig maar kunnen niet in uw portemonnee 
kijken. Misschien dat u, als u een droef of vrolijk bericht leest, 
een keertje extra speciaal aan onze dieren kan denken? 
 
Wij  hopen op uw steun en nog meer op een bijdrage op onze 
ING-rekening  721.73.27   (IBAN NL85 INGB 0007 2173 27) 
t.n.v.  Stichting  DierenVangnet, Amsterdam

http://www.dierenasiels.com/
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