Beste en lieve belangstellenden, donateurs, vrijwilligers,
dierenartsen en alle andere mensen die er zo vaak blijk van
gevenDierenVangnet een goed hart toe te dragen.
Wij willen jullie bedanken dat jullie het ook in 2013 weer mogelijk maakten dat we zo veel dieren en hun baasjes hebben
kunnen helpen. Hoeveel het er waren? Op 1 december waren dat 17 honden, 88 katten waaronder 21 kittens, 73 konijnen,
62 cavia’s, 8 hamsters, 5 ratjes, 2 chinchilla’s, 4 vogels, 2 gerbils, 3 muisjes en last-but-not-least 1 waterschildpadje.
Verderop leest u over een aantal van deze dieren.
Deze tijd van het jaar is er één van terugblikken, herdenken, maar ook van vooruit kijken en plannen maken.
Terugkijkend hebben we meer dieren dan vorig jaar kunnen
opvangen. Voor het belangrijk deel waren dit afstandsdieren
met “achterstallig onderhoud” van overleden, acuut
opgenomen of minvermogende baasjes. Behalve dat deze
dieren zorg en voeding kregen, gingen ze ook naar de
dierenarts voor hoogst noodzakelijke behandelingen: enting,
sterilisatie of castratie, gebitsregulatie, ontklitten/trimmen,
ontwormen, indien nodig een seniorenscreening, dieetvoer,
medicatie.
Ook zijn er veel “pensiondieren” tijdelijk opgenomen terwijl
de baasjes geen of nauwelijks geld hadden voor die opvang.
Wij vinden het echter van het grootste belang dat mensen
geen afstand van hun huisdieren hoeven te doen als ze niet
in staat zijn pensionkosten te betalen en proberen deze
dieren steeds onder te brengen tegen een zo klein mogelijke
vergoeding.
Afgelopen jaar hebben we ons Bestuur kunnen uitbreiden
met twee nieuwe enthousiastelingen zodat eerst Margriet
en later ook Anita, onze bestuursleden van het eerste uur en
zeer betrokken bij onze vroegere stichting Dieren Onder
Dak, zich konden terug trekken. Zij hebben zich ontzettend
ingezet om onze stichting door de moeilijke begintijd heen
te helpen, waarvoor heel hartelijk dank. En een warm
welkom aan onze nieuwe bestuurders Carla en Ellen, die al
een hele poos meedraaiden als pleegadres, maar nu
penningmeester en algemeen bestuurslid zijn geworden.
Helaas hebben we minder publieksacties kunnen voeren dan
we hadden gewild. We hebben te weinig vrijwilligers en
moesten de keuze maken tussen dagelijkse dierverzorging
en werving. Dit hebben we wel in onze portemonnee
gemerkt en komend jaar zullen wij duidelijk meer de nadruk
moeten gaan leggen op fondsenwerving.

Vooruitkijkend zijn er een aantal positieve zaken en grootse
plannen. Voor 2014 hebben we opnieuw van de Gemeente
Amsterdam een waarderingssubsidie toegezegd gekregen
die echter alleen gebruikt mag worden voor de opvang van
konijnen en knaagdieren. Ook hebben we hulpaanvragen
ingediend o.a. bij de Dierenbescherming Amsterdam,
Stichting Het Waardige Dier en de Stichting Daadwerkelijke
Dierenbescherming, die naar we hopen gehonoreerd gaan
worden en dan gebruikt worden voor de realisatie van een
nieuwe opvang voor onze knaagdieren. De oude opvang is
na 10 jaar intensief gebruik helemaal versleten en met
aanpassingen in de nieuwbouw kunnen we 50 knaagdieren
en een tiental grote konijnen gaan opvangen.
Onze voorzitter heeft samen met 3 collega’s de prijs
Alternatieven voor Dierproeven (ZonMw programma MKMD)
gewonnen en zij stelt haar aandeel in het prijzengeld
beschikbaar voor deze nieuwbouw.
Stichting Dierenlot heeft, als wij genoeg geoormerkte
fondsen voor dit project krijgen, een bijdrage van € 5000,toegezegd.
Om het geld voor voer, dierenartskosten en overige zaken
bij elkaar te krijgen, blijven we dus helemaal afhankelijk van
u, onze donateurs en van alle dierenartsen en bedrijven die
ons steeds weer fikse korting geven of gratis helpen.
Daarnaast willen wij onder uw aandacht brengen dat dank zij
de Adviesraad DierenWelzijn Amsterdam, waar wij ook in
vertegenwoordigd zijn, de Gemeente Amsterdam geld
beschikbaar heeft gesteld voor een gratis kattenchipactie
voor “mensen op bijstandsniveau” en dat deze onlangs is
uitgebreid zodat een essentieel aantal minimakatten gratis
kan worden gecastreerd of gesteriliseerd bij aan dit project
meewerkende Amsterdamse dierenartsen en organisaties.

Na 10 jaar intensief gebruik is onze knaagdierenopvang aan volledige vernieuwing toe. Voor sloop en nieuwbouw
hebben we € 13.783,81 nodig. Als u een donatie speciaal voor dit project wil geven, doet u dit dan a.u.b. via onze
ING rekening 721.73.27 met de vermelding “nieuw huis voor Pluis”. Dan wordt uw bijdrage daarvoor
gereserveerd.
Op onze website (www.dierenvangnet.nl) onder de knop Nieuwtjes vindt u een tekening van de nieuwbouw en
zullen wij u op de hoogte houden van de voortgang van dit speciale project

www.dierenvangnet.nl

info@dierenvangnet.nl

Honden
De 17 opgevangen honden waren allemaal “nood”opvang,
waarvan er 5 via de Dierenbescherming, 4 via de Dierenambulance, 1 via Stichting Dierennoodhulp en de overige
dieren, op 2 na, via Mentrum, Jellinek of een Amsterdams
ziekenhuis binnen kwamen. Het merendeel van de dieren
werd afstandsdier omdat de baasjes financieel of fysiek niet
meer voor de dieren konden zorgen.

te dunne Jing en te dikke Luna, Zenzi wiens baasje uit zijn
huis werd gezet maar die hem oh zo graag wil houden.
Al die dieren die tijdelijk werden verzorgd voor baasjes in
acute psychische nood. Al die slachtoffers van
huisuitzettingen wegens huurschuld. Veel mensen die voor
langere tijd in ziekenhuis, verpleeghuis of revalidatieoord
moesten worden opgenomen en geen geld hadden voor
langdurig pension maar beslist geen afstand wilden doen
van hun huisdieren. Diverse dierenartsen riepen onze hulp in
voor dieren die werden aangeboden voor euthanasie.
Sommige dieren hadden dure operaties nodig die het baasje
niet kon of wilde betalen, andere dieren werden
aangeboden wegens ziekte, overlijden, echtscheiding,
allergie of financiële crisis.

Minke
Tjinta
Lady, Toby, Danger Suusje, Tjinta, Monus, Floortje, MInke,
die allemaal een nieuwe baas hebben,
Albert, opgehaald op een politiebureau, Astor, Juul, Beba,
Daantje, die na een kort of wat langer verblijf weer terug
naar hun baasjes konden,
Dingo die binnenkort eindelijk weer terug kan naar zijn
baasje als die na ziekenhuisopname en revalidatie weer
terug kan naar huis.

Pluimpje en Jottum

Monus
Dingo
Lizzy, Joekie, Beertje die niet steriel, met vervilte vacht en
gebitsproblemen werden aangeboden, waarbij Beertje ook
nog aan beide ogen geopereerd moest worden, alle drie nu
bijna plaatsbaar en die via www.dierenasiels.com vast ook
een plaatsje gaan vinden.
En niet te vergeten onze Spike, lieve kindvriendelijke jonge
bulldog met een chronische allergie en een baasje zonder
baan, die nu met af en toe medicatie helemaal plaatsbaar is.

Katten
Met bijna 90 opgevangen katten is het moeilijk kiezen wie
wat extra aandacht heeft verdiend. Pepi de raskat met
ernstige allergie, Busya het pechvogeltje met een moeilijke
pootbreuk dat lang in een bench verpleegd moest worden
en amputatie bleek niet nodig, prachtige Pluimpje en zoete
Claire, dove Jottum, bange Max en schuchtere Miepje,

Zenzi
020 – 600 5552

Max

Ook hebben we nog een aantal langzitters die heel speciale
huisjes nodig hebben en die op www.dierenvangnet.nl een
“knop” hebben. Deze dieren verblijven bij onze
pleeggezinnen totdat er ooit een huisje wordt gevonden. En
gebeurt dat niet, dan blijven ze op hun vertrouwde adres.
Kittens
Dit jaar begon het kittenseizoen pas laat en werd onze hulp
ingeroepen bij ernstig verwaarloosde en zieke kittens. Zij
hebben veel van onze kittenpleegmoeders gevraagd en naar
verhouding bleven ze lang bij ons. De 21 kittens, waarvan er
op dit moment nog 3 geen huisje hebben gevonden,
kwamen bijna allemaal binnen met een ernstige
ondervoeding , bloedarmoede door de vele vlooien, bolle
wormenbuikjes en ze bleken voor een deel vervelende en
hardnekkige darmparasieten bij zich te dragen. Dit
betekende veel laboratoriumonderzoek en veel medicatie,
tot heel zeker werd vast gesteld dat de dieren helemaal
gezond waren.
Pas toen konden ze zich eindelijk lekker gaan ontwikkelen,
werden kant-en-klare katjes en konden eindelijk naar hun
nieuwe baasjes.

Pepi
06 – 1299 0210
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Konijnen
Hoewel Amsterdam een eigen konijnenopvang heeft
gekregen, blijkt de capaciteit op geen stukken na voldoende
te zijn en moesten we nog geregeld bijspringen. Via de
Dierenambulance en Dierenbescherming kregen we toch
nog weer 11 dieren binnen. Deze zomer hebben we ook met
de Dierenambulance Zaandam afspraken gemaakt, zodat
deze regio de konijnen en knaagdieren ook bij ons kon
onderbrengen. En via verschillende kanalen wisten veel
particulieren de weg naar DierenVangnet te vinden voor
noodopvang, met name voor in de vakantie aangetroffen
ernstig verwaarloosde
konijnen en voor
afstandsdieren.
Al met al vingen we dit
jaar 73 konijnen op.
Alle dieren hebben
hun eigen verhaal,
maar de spoed opvang
van de 6 konijntjes die
in de hete zon, zonder
water, in een veel te klein hok zaten en de hoogzwangere en
op straat gevonden Pandora en Santa met een verrassing
van 6 en 5 jongen zijn ons extra bijgebleven.
Cavia’s
Van de 62 opgevangen cavia’s zijn de 3 “keukenkastcaafjes”
met hun voorgangers en 10 nakomelingen bijzondere
opvangers en komen de moeders Dora en Lisa met hun 12
jonkies op een dikke tweede plaats. Via de Dierenambulance
Amsterdam kregen wij
27 cavia’s binnen, de
overige dieren kregen
wij via ons eigen netwerk of via instanties
als het Leger des Heils
en Mentrum
aangeboden.
Het gebeurt steeds
vaker dat wij cavia’s met luis, mijt of schimmel binnen
krijgen, met name bij huisuitzettingen of als dieren met kooi
en al worden achtergelaten aan de straatkant.
Gelukkig hebben wij goede quarantaines en letten we extra
op nadat één van onze pleegadressen vorig jaar een
hardnekkige besmetting met bloedluis in huis kreeg, een
bewerkelijke en dure geschiedenis waarvan we echter wel
veel geleerd hebben.

Halverwege de zomer werden in Amsterdam erg veel cavia’s
gedumpt. Wij hebben toen met behulp van extra pleeggezinnen extra opvangruimte kunnen maken en met de
Dierenambulance een convenant gesloten dat wij alle via
hun aangeboden Amsterdamse cavia’s gegarandeerd
opnemen. Het grote en constante aanbod is een belangrijke
reden om een nieuwe veel grotere knaagdierenopvang te
gaan bouwen.

www.dierenvangnet.nl

Hamsters, ratjes en muisjes

Hamsters, ratjes en muisjes worden veel minder vaak dan
vroeger opgevangen of op straat gevonden. Een enkele keer
wordt onze hulp nog ingeroepen zoals bijvoorbeeld voor
Angel, een lieve witte, beetje te dikke rat met een thuisloos
baasje dat in verband met iets onduidelijks een paar
nachtjes bij de politie moest logeren. Of voor het vinden van
een huisje voor de eenzame op straat gevonden Jimmy, dat
hij voorlopig (na castratie) vond bij de dames Pien, Puck en
Snoes.

Beduidend minder dan vroeger, maar we hebben ze nog
steeds: lieve hamstertjes zoals bijvoorbeeld Abrikoosje en
Tweety en ook zij willen heel graag een definitieve plaats.
En als u wilt zien hoe gezellig onze muisjes Aagje, Antje en
Aafje het hebben, loont het de moeite de link aan te klikken.
http://www.youtube.com/watch?v=pg_-g7pIN0w
Vogels
Een enkele keer worden wij gebeld of we tijdelijk of als
spoedopvang 1 of 2 vogels kunnen opnemen. Soms hebben
we daar een pleeggezin voor.
Leaf werd gevonden bij het
Tropenmuseum en binnen
gebracht bij een dierenarts.
Toevallig werd vlak daarna Indi
als afstandsdier aangeboden.
Ze konden het meteen goed met
elkaar vinden en wachten nu
samen op een mooie volière bij
iemand thuis.

De grasparkiet Chippy werd
binnengebracht bij
Dierenkliniek IJburg en
Princess werd uitgeput op
straat gevonden en
binnengebracht in de Mercator
Dierenkliniek. Ze zijn helemaal
hersteld en uiteraard samen geplaatst.
Wilt u meer over onze dieren lezen, kijk dan op onze website
onder de knop Nieuws: Nieuwtjes bij dier onder de
aandacht, bijzondere verhalen en update geplaatste dieren.

info@dierenvangnet.nl

Om u idee te geven wat er zo allemaal omgaat nog wat cijfers: de dierenartsen hebben dit jaar148 entingen gegeven, 110
chips (excl. minimachips) geplaatst en 123 dieren gecastreerd/gesteriliseerd. Hoewel de pleegadressen voer en verzorging
voor 1 of 2 dieren zelf betalen, wordt aan de grote pleegadressen met veel dieren geregeld voer en bedding verstrekt. In het
geheel is 312 kg cavia en hamster- , 243 kg konijnen- en 224 kg kattenvoer in de buikjes verdwenen. Er is 450 kg hooi, 260 kg
stro, 160 kg zaagsel, 1790 liter houtkorrels en 406 kg kattenbakkorrels gebruikt en 126 pipetjes, 16 tubes pasta en 174
tabletjes voor het ontvlooien en ontwormen van dieren.
Tot nu toe hebben wij aan dierenartskosten € 16.908,96 uitgegeven terwijl niet alle rekeningen binnen zijn. Aan voer en
verzorging is € 4.106,48 uitgegeven en er werd door onze vrijwilligers 23.589 kilometers gereden om baasjes en hun dieren,
pleegadressen en dierenartsen te bezoeken en dieren op te halen of te plaatsen.
En maandelijks voeren wij actie om pleegadressen te werven, spullen in te zamelen en naamsbekendheid te krijgen.

Ook dit jaar willen wij onze een aantal mensen weer heel
hartelijk danken voor alle hulp en wensen hun een goed
2014.
Wij hopen dat we ook volgend jaar welkom zijn bij de
dierenartsen en hun geweldige staf van de dierenklinieken
Bokhove & Bouman, Delft-Centrum, Dierendokters
Rozengracht, De Dorskamp, Grevelingenmeer, Huizerweg,
De Jol, S. Klarenbeek, Mercator, Overtoom, Osdorp, Schut,
Sterkliniek Naarden-Bussum, Uithoorn-Aalsmeer-MijdrechtWilnis, Veterinaire Faculteit Universiteit Utrecht,
Vondelpark, R. v.d. Waarde, Watergraafsmeer, WagenRenk,
De Wetering, IJburg, J.J. van der Zwaard.
We danken
Arnoud Busscher, Backhome, Beaphar, Braderie De Kwakel,
Dierenasiels.com, Faunaland Vinkeveen, Iddex, Intratuin
Amsterdam, Jumper Zaandam, NL Drukwerk, Nobifac,
OOPOEH, Ranzijn Zaanstad, Snelstart, Supreme Petfoods,
TinLo, VetUK, Virbac, voor hun hulp en gulle gaven, hun

kortingen op voer, materiaal en laboratoriumproeven, hun
infomateriaal dat wij mee kunnen geven aan nieuwe
baasjes, hun gratis adviezen en bereidheid mee te denken
en te netwerken:
En zonder onze pleegouders en vrienden
Agaath, Anja, Anna, Anne, Annemiek, Arianne, Arinna,
Barbara, Bianca en Ton, Brenda en Jim, Brenda en Wouter,
Brigitte, Carla en Hans, Cas, Charlotte, Cynthia, Christine,
Connie, Diane, Dunja, Ellen, Elsbeth, Estera, Fieke, Fina,
Francoise, Gaya, Geertje, Geeske, Gina, Hanneke en Joost,
Hannelore, Henk en Geertje, Hetty, Jana en Maarten, Jeroen,
Judith, Jurriaan, Karin H, Karin M, Kim, Klaas en Wil, Kirsten,
Liesbeth, Lisa, Louise, Lydia, Lydia-Richard-Lynn, Margriet,
Marie Line, Marieke, Marielle, Marlijn, Marion, Martje en
Merijn, Michelle en Manuel, Mieke, Monique E, Monique M,
Rianne, Ronald, Sabine, Sandra, Simone, Sonja, Sughatrie,
Susan, Tineke, Ton, Yvonne, Wendy
konden we het afgelopen jaar niet draaien.

De crisis waart al een aantal jaren in ons land en de landen om ons heen. Helaas merken wij als DierenVangnet daar ook
steeds meer van. De giften worden minder, men is voorzichtiger met geld uitgeven. Onze hulp daarentegen wordt steeds
meer ingeroepen. Mensen hebben minder geld aan hun huisdieren te besteden en wachten daarom langer om met hun dier
naar de dierenarts te gaan. De hulpvragen die wij krijgen gaan steeds vaker om dieren die wat mankeren, het wordt daardoor
complexer om ze op te vangen en te verzorgen. Bij de dierenartsen is de BTW met 3% verhoogd, dat betekent ook voor ons
hogere kosten. Mensen denken door de crisis langer en beter na over het adopteren van een nieuw huisdier. Dat is natuurlijk
een goede zaak, maar we merken dat de doorstroom van dieren minder vlot gaat.
We willen graag dieren op blijven vangen maar daar is geld voor nodig. We hopen heel erg dat u ons, ondanks de crisis,
financieel wil blijven ondersteunen en misschien een klein kerstkadootje onder onze boom (ING 721.73.27) wil leggen.
Of misschien een donatie voor een nieuw huis voor Pluis ?
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