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Normaal sturen wij ieder voorjaar en rond Kerst onze 
Nieuwsbrieven naar u toe om verslag uit te brengen wat er 
allemaal speelde in het laatste half jaar. Voorjaar 2016 hebben 
wij, door ziekte maar vooral door grote drukte, het niet voor 
elkaar gekregen dit verslag de deur uit te krijgen. Vandaar nu 
een extra uitgebreide Nieuwsbrief met uiteraard het financieel 
jaaroverzicht, de cijfers van de opgevangen dieren in 2015 en 
een verslag van een aantal belangrijke zaken die in de stichting 
speelden.  
Daarnaast vindt u uiteraard weer een aantal korte verhaaltjes 
en foto’s van dieren die wij in het laatste jaar hebben 
opgevangen, verslag van gevoerde acties en info over enkele 
andere organisaties waar we mee samenwerken, die we een 
warm hart toedragen en waar wij uw aandacht voor vragen. 
 
Bijna al onze opvangdieren komen uit een crisissituatie waarbij 
het zwaartepunt bij de honden katten ligt. Dat komt vnl. omdat 
de Gemeente Amsterdam uitstekende en goedwerkende 
opvangen voor konijnen heeft gerealiseerd bij Kinderboerderij 
De Werf en DOA. 
Nog steeds zijn of worden veel dieren ons voor afstand 
aangeboden. Meestal noodgedwongen door ziekte of 
overlijden van een baasje, maar ook heel geregeld via een 
dierenarts als een dier een ernstig ongeluk heeft gehad en het 
baasje de financiën niet heeft om het dier te laten helpen 
terwijl het jong en gezond is en helemaal kan herstellen. Op 
een aantal van deze dieren zullen wij iets verder ingaan. 
 
Een gevolg van deze crisisopvang is dat we aanzienlijk meer 
dierenartskosten en minder inkomsten van pension en afstand 
ontvangen. Gelukkig is er vanuit het Amsterdamse 
Crisisnoodfonds voor Minima een mogelijkheid om een deel 
van deze kosten vergoed te krijgen.  
 

Het kost ons duidelijk meer moeite om voor oudere dieren of  
 
dieren met een “mankementje” een goed huis te vinden. Maar 
tot nu toe lukt ons dat gelukkig weer iedere keer. Soms duurt 
dat een half jaar of meer, maar het gouden mandje blijft 
gelukkig gevonden worden.  
 
Wij hebben veel trouwe lezers van onze website en Facebook-
pagina. Doordat via deze social media veel noodoproepen 
gedeeld worden, is het vaak mogelijk een snelle oplossing te 
vinden. Graag willen we van u weten wat u vindt van onze 
internet pagina’s en of bepaalde zaken mist of juist overbodig 
of te veel vindt. Suggesties zijn bijzonder welkom via onze 
email info@dierenvangnet.nl 
 
En in deze Kersttijd staan we altijd even extra stil bij onze 
pleegadressen. Zonder hun inzet en hulp en ook de dagelijkse 
verzorging die zij voor eigen rekening nemen zou 
DierenVangnet maar heel weinig dieren kunnen helpen.  
Ada, Anja, Anne, Barbara, Familie Beute, Brenda en Jim, Brenda 
en Wouter, Carla en Hans, Cas, Charles, Charlotte, Christine 
Cilia, Cindy en Ness, Conny, Danielle, Diane, Dunja, Eline, Ellen, 
Emilie, Estera, Esther, Fieke, Fina, Geertje, Geeske, Gerdie, 
Hanneke, Ingrid, Ilse, Jacqueline, Janet en Wim, Jo, José, Judith, 
Karin H, Karin W, Katja, Louise, Lydia, Mandy, Margot, Margriet 
KL, Margriet KU, Marie Line, Marja en Juan, Marlies, Marlijn, 
Martine, Marije, Marijke, Melanie, Mieke, Nadja, Naima, 
Nicolette, Nienke, Olga en Mattijn, Petra, Reinier, Rianne, 
Roelien, Sabine, Sander, Sandy, Sharita, Tineke, Vera, Familie 
van der Voort: ALLEMAAL HEEL HARTELIJK DANK 
 
Het Bestuur

Druk-druk-druk met al onze vrijwilligers om iedere dag van de week en ieder uur van de dag klaar te staan om dieren en baasjes in nood te helpen

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rennende Europese hamster, Julian Rad, winnaar Comedy Wildlife Photography Awards 2015
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Hieronder vindt u het diverse overzichten, o.a. die van 
inkomsten en uitgaven over het jaar 2015.  

Mocht u vragen hebben of meer info willen, dan geven wij die 
uiteraard graag.

 
FINANCIELE SITUATIE 2015     

31-12-2015   1-1-2015  

ING rekening 721.73.27  €        1.138,94   ING rekening 721.73.27  €          910,71  

        Spaarrekening  €      13.323,06           Spaarrekening  €       6.000,00  

      

EXPLOITATIE 2015     

Inkomsten (per 31-12-2015)   Uitgaven (per 31-12-2015)  

Donateurs  €        5.180,36   Dierenartsen  €     20.083,53 

Afstand  €        1.147,50      

Plaatsing  €        8.645,83   Voer + bedding  €       1.703,86 

Pension  €        1.586,50   Investeringen, materiaal, onderhoud  €          552,23 

Vervoer + parkeren  €             70,00  Vervoer + parkeren  €          416,14 

     

Subsidie Gemeente Amsterdam  €        5.000,00   Telefoon + internet  €          519,23  

Noodfonds Crisisdieren Gemeente Amsterdam  €           640,00  Mailing + drukwerk  €       1.693,01  

Stichting DierenLot  €        1.364,46  Inventaris + kantoor  €          462,59  

Stichting DierenLot Kledingactie  €        2.188,20     

Bijdrage Dierenartskosten Particulieren  €        3.052,09    

Bijdrage Dierenartskosten Dierenbescherming  €           216,95    

Acties + PR  €        2.935,42   Acties + PR  €            75,00  

Totaal  €      32.027,31   Totaal  €     24.476,02 

     

pro memorie   pro memorie  

Betalingsregelingen   €        4.495,95  Dierenartsrekeningen  €       2.275,96  

Noodfonds Crisisdieren Gemeente Amsterdam  €        2.250,00  Declaraties pleegadressen  €       1.500,00  

     

 
 

Dank zij u, onze donateurs, maar ook door Stichting DierenLot, 
de Gemeente Amsterdam en het voeren van meer acties  
hebben we dit jaar meer inkomsten gehad dan uitgaven en is 
onze oorspronkelijke reserve verdubbeld naar een bedrag 
waarbij we ons iets minder zorgen hoeven te maken over ons 
voortbestaan. 

Rommelmarkt Wormerveer – Moederdagmarkt Oostzaan 

 
In werkelijkheid is het beeld zelfs iets gunstiger omdat we pro 
memorie wat meer inkomsten hebben uitstaan dan we 
schulden moeten betalen. Waarbij wel opgemerkt dient te 
worden dat het regelmatig gebeurd dat een betalingsregeling 
niet wordt nagekomen. Niet alle nabestaanden zijn bereid 
schulden te voldoen en er zijn ook mensen die uit het zicht van 
iedereen verdwijnen. 
Soms kunnen we met behulp van een incassoprocedure (een 
gedeelte van) het uitstaande bedrag in termijnen innen. 

 

 
 
 

opgevangen 
1 dec 
2016 

2015 2014 2013 2012 2011 

              

Cavia 40 36 59 75 73 38 

Chinchilla 
  

1 2 1 
 

Gerbil 2   
 

2 
 

22 

Haas 
 

      3 1 

Hamster 7 24 45 8 35 100 

Hond 48 79 34 22 16 8 

Kat 139 117 118 99 96 57 

Kip 2      

Konijn 47 22 44 77 87 79 

Leguaan 2      

Muis 1 6 1   4 27 

Pad 2 
     

Rat 3 2 5 6 13 4 

Schildpad 
 

  
 

 1     

Vis 
 

      
 

5 

Vogel 4 2 3 4 2 
 

  
 

          

TOTAAL 297 288 310 296 327 343 

              

Gereden km  23.598 26.724 24.629 23.465 22.459 17.673 

Kledingactie kilo's     kilo's     kilo's 

2016     2015     2014   

1e kwartaal 1085   1e kwartaal 1030   
  
 

  

2e kwartaal 1435   2e kwartaal 2120   
2e 
kwartaal  

345 

3e kwartaal 1795   3e kwartaal 1275   
3e 
kwartaal 

1805 

 4e kwartaal 1735    4e kwartaal 1565   
4e 
kwartaal 

580 

TOTAAL 6050   TOTAAL 5990   TOTAAL 2730 



 

www.dierenvangnet.nl    info@dierenvangnet.nl 

Duur maar dankbaar 
Wij dachten dat het wellicht interessant voor u zou zijn om van een paar dieren te weten wat de stichting voor ze heeft uitgegeven. En, 
heel belangrijk, u ook te laten zien hoeveel onze dierenartsen zelf bijdragen om deze dieren gezond en plaatsbaar te krijgen. Immers: al 
onze dierenartsen berekenen bij dit soort dieren voor operaties uitsluitend gebruik van materiaal, medicijnen, enz. Benodigd bloed- en 
urineonderzoek worden berekend tegen kostprijs en consulten worden niet berekend.  
Of wat een dierenartspraktijk zelf bijdraagt om een dier een goed leven te kunnen geven omdat het zwaar gewond binnen komt en het 

baasje geen geld heeft voor operatie, verpleging en nazorg. Na operatie doen wij dan de verpleging en revalidatie en proberen door 
middel van acties een partje van de dierenartskosten bij elkaar te krijgen. 
 
De jonge kater Kees werd eind december na een aanrijding 
binnengebracht bij DAP IJburg. Hij had de klap vol op zijn kopje 
gekregen . Op een hersenschudding en een paar lelijke breuken 
in zijn kaak na, was hij er wonderbaarlijk goed van afgekomen. 
Toen hij voldoende stabiel was, werd hij geopereerd - drie man 
sterk zijn uren bezig geweest. 

 
Daarna hebben wij deze jonge, lieve, verder gezonde knuffel-
kater in de ziekenboeg opgenomen. Zijn grootste probleem was 
het vloeibare voer dat hij de eerste weken verplicht moest eten.  
Nog tijdens zijn revalidatie meldde zich een kattenmoeder met 
veel ervaring. Zij kwam op ziekenbezoek en raakte smoor 
verliefd. Nog voordat alle ijzerwerk uit het bekje gehaald was, 
kon hij verhuizen naar zijn nieuwe vrouwtje.  
Na goed 6 weken 
werd hij opnieuw 
geopereerd. En 
volgde een tweede 
periode van geprakt 
kattenvoer eten. En 
vooral voorzichtig zijn 
met rennen en 
spelen, want het is 
een wildebras die 
geregeld in zijn 
enthousiasme 
doorschoot in een 
renbui en dan tegen 
de verwarming of de 
stoel dreigde te 
botsen.  
 
En kijk hem nu eens!!!! 
 
Wat de dierenartspraktijk voor haar rekening nam € 962,66, 
bijdrage eigenaar € 400,-, adoptiebijdrage € 85,-, Actie 
Wormerveer € 192,60 

Hond Bloem was van een terminaal zieke zwerver en werd na 
een waarschuwing van Mentrum / Leger des Heils onmiddellijk 
door ons opgehaald. Zwaar ondervoed (10,5 kg!), 14-15 jaar 
oud, een klittende en vieze vacht, diverse gezwellen, kortom 
één grote hoop ellende. Of wij haar konden redden was maar 
zeer de vraag. Moesten we haar wel willen redden? Vanuit de 
auto gebeld naar Dierenkliniek Osdorp – we waren welkom: 
“natuurlijk moeten jullie direct komen”. 
De hond had een wonderbaarlijk lieve uitstraling en we vielen 
allemaal als een blok. Yasmin maakte de trimsalon vrij en was 
meer dan 1½ uur bezig. Toen bleef er helemaal een broodmager 

scharminkeltje 
over. Maar zij 
straalde van 
levenskracht 
en dierenarts 
Lucia was vol 
hoop. Dus dan 
gaan we er 
voor! 
 

De eerste weken waren 
kritiek en Bloem had het heel 
moeilijk met een regelmatig 
leven in een huis met andere 
honden, leren buiten en niet 
overal te plassen en poepen. 
Toen zij genoeg was aange-
sterkt , werd een grote maar 
goedaardige tumor tussen 
haar achterpoten weg 
gehaald. Daar knapte zij 
ontzettend van op en ze kon 
vanaf dat moment  vrij spelen 
en rennen. 

 
 
 

 

En hier 
zijn we 
nog 
geen 
half 
jaar 
verder  

 
 
 
Kosten dierenarts € 1007,66,  bijdrage Crisisfonds Gemeente 
Amsterdam € 896,40,  Actie  Moederdagmarkt Oostzaan  
€ 156,80 
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Bob is een grote stoere kater van wsch. 7 jaar die veel heeft 
mee gemaakt voordat hij via een melding van een oplettende 
buurvrouw naar de DierenPolitie bij ons kwam: op straat 

gezworven, in een echt spookhuis 
gewoond, waarschijnlijk een ongeluk 
gehad want hij kwam binnen 
met een gebroken heup en een 
hoop gebroken tanden. Daarnaast 
bleek dat hij wat staar had. Dus 
werd hij eerst aan zijn heup 
geopereerd en zes weken 

gerevalideerd. 
En later moest er een 
hoop aan zijn gebitje 
gebeuren om hem 
zonder pijn te kunnen 
laten leven en eten.  
 

    
Zijn grote vriend is Moyo geworden, een 
prachtige 8-jarige lieve, rustige en 
aanhankelijke Main Coon. Hij kwam 
letterlijk ziek van de stress, broodmager, 
vol klitten en gedeeltelijk kaal binnen. Het 
heeft een poos geduurd voordat we wisten 
wat er met hem aan de hand was. Dat 
bleek een al langer bestaande alvleesklier 
ontsteking te zijn die behoorlijk wat tijd 
nodig had voordat het beter ging. 
 

Moyo houdt wel van een 
beetje actie om zich heen 
en om die reden is Bob bij 
hem geplaatst, zodat hij 
een vriendje heeft, wat 
voor alle twee heel erg 
goed gewerkt heeft en de 
genezing van allebei heel 
erg bevorderd. 
 
Dierenartskosten: 
Bob: € 792,43 
Moyo: € 650,82 
 
Bijdrage Crisisfonds 
Amsterdam: 2 x € 300,- 
 
Konijn Snuf kwam bij ons nadat iemand haar had gered van een 
kinderboerderij. Dit konijn was meer dood dan levend omdat ze 
niet goed meer kon eten en drinken doordat haar voortanden 
niet meer op elkaar pasten en dus niet afsleten (olifantstanden). 
Snuf was broodmager en vervuild want ook haar vacht kon ze 
niet meer bijhouden. Nadat haar tanden door de dierenarts 

waren afgeslepen 
kon ze weer eten en 
drinken en op 
gewicht komen. 
Omdat de 
voortandjes snel 
groeiden en een 
probleem bleven, 
wil je niet eindeloos 
blijven slijpen en 
werd gekozen voor 

verwijdering van de voortanden. De operatie verliep goed en 
Snuf kon ook zonder die tandjes prima leven. 
Na ongeveer een half jaar bleek er toch weer een voortandje 
teruggekomen te zijn. Dus: weer onder narcose, weer tandje 
verwijderen en hopen dat het nu echt de laatste keer was.  
Niet dus - door vier verschillende dierenartsen is nu al 
geprobeerd om het tandje in zijn geheel te verwijderen maar 
steeds kwam het weer terug en we hopen nu voor Snuf dat de 
laatste operatie werkelijk de laatste is geweest. Al met al een 
konijntje met een behoorlijk duur gebitje.  
Tsja, soms zit het tegen 
Gelukkig doet Snuf het verder prima en maakt ze samen met 
haar maatje James iedere dag weer de hele tuin onveilig! 
 
Cavia's 
Dat operaties duur kunnen zijn is wel bekend, maar dat ook 
kleine ongemakken heel erg in de papieren kunnen lopen is 
hieronder te lezen. 
Via via hebben wij een grote groep cavia's opgehaald, niets 
bijzonders, leken allemaal gezond, goed op gewicht, mooie 
vacht, enz. Maar … eenmaal bij de pleeggezinnen bleken er een 
aantal last van luisjes te hebben, niets schokkends en snel te 
verhelpen, maar een pipetje Stronghold (€ 7,95) per cavia en 
dat twee tot drie keer herhalen loopt aardig in de papieren. 
Toen bleek er één een ontstoken talgklier te hebben die 
geopereerd moest worden. Een ander caafje hield haar koppie 
toch wel een beetje scheef dus ook daarmee maar even snel 
naar de dierenarts - ze zit nu op pijnstilling en antibiotica.  
Ook hebben we weer de nodige zwangere cavia's opgevangen 
wat op zich natuurlijk vreselijk leuk is als alles verder goed gaat, 
alleen de meeste jonkies waren beertjes wat betekent dat het 
kostenplaatje door castraties (€ 40,-) toch weer hoog uitvalt.  
 

 
MAAR er valt er ook heel wat te genieten met zo'n grote groep 
cavia's die al babbelend en piepend door de tuin heen huppelt 

 
Dure diertjes dus. Gelukkig mogen we gebruik maken van 
ontzettend lieve en kundige dierenartsen en hun assistenten die 
ervoor zorgen dat de kosten zo laag mogelijk blijven en heel 
geregeld een behandeling zelfs helemaal kosteloos doen. 
En dan kunnen we ook nog eens bij nacht en ontij terecht met 
onze spoedgevallen. 
 
Dus dank en hulde aan de praktijken (in alfabetische volgorde)  
Caressa  Amsterdam en Utrecht – Het Dierenpunt – JOL Lelystad 
–  Medisch Centrum Dieren Amsterdam –  Mercator – Osdorp – 
Polanen – Schut – IJburglaan – Watergraafsmeer – De Wetering. 
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Deze drie hebben elkaar helemaal gevonden 
Ik wou katten en mama ook. We wilden twee kittens. En we 
keken bij een asiel  maar daar hadden ze alleen maar bange 
kittens dus keek mama op internet en toen zagen we foto’s 
van hele leuke kittens en die waren van fieke en toen gingen 
we bij fieke kijken en toen was ik een beetje bang want het 
waren er elf  en toen werden het er steeds minder en er was 
een nestje van vier kittens en die heten nafta nibbit nox en 
nozem en nox zocht mij uit. En we moesten zes weken 
wachten om dat ze nog wat sterker moesten worden en laat 
in de avond kwamen fieke en karen om ze te brengen toen ze 
de mandjes open deden snuffelden ze de hele kamer door en 
nu we ze hebben is het al helemaal leuk maar ze zijn wel 
draken. En nozem is een kopjes koning en nox is een schootkat 
en ze zijn al bijna één jaar.  Tessel – Nox - Nozem 

 
 
Eén van de meest sympathieke initiatieven van de laatste jaren vinden wij 
Stichting OOPOEH, Opa’s en Oma’s Passen Op Een Huisdier.  
Oudere mensen hebben vaak hun hele leven een huisdier gehad, maar 
durven, gezien hun leeftijd, niet aan een nieuw eigen dier te beginnen. Ook 
kan het zijn dat een eigen dier niet meer in hun leven past. Of ze verlangen 
naar een huisdier maar kunnen de volledige zorg niet meer dragen. Toch 
missen ze het gezelschap, het praatje, het loopje. 
Veel baasjes zoeken naar een betrouwbaar oppasadres voor hun dier.  
OOPOEH koppelt deze partijen aan elkaar en zo snijdt het mes niet aan twee 
maar zelfs aan drie kanten: Ouderen krijgen meer gezelschap en beweging, 
huisdieren worden vertroeteld en baasjes hebben een fijne en betrouwbare 
oppas voor hun dier.  
Begonnen als Amsterdams initiatief en op dit moment nog hoofdzakelijk actief in de Randstad, gaat OOPOEH steeds meer landelijk. 
Gelukkig kunnen ze over een fikse ploeg vrijwilliger beschikken: de matchmakers die de ongeveer 2200 Ooooehs aan de dieren koppelen, 
de vrijwilligers op kantoor die alle hand- en spandiensten verrichten en maandelijks kosteloze uitjes voor Oopoehs organiseren en de 
ambassadeurs die de naamsbekendheid landelijk vergroten.  
Mocht u meer willen weten:  www.oopoeh.nl – ook heel leuk is volgen op www.facebook.com/OOPOEH. 
 
Een ander geweldig initiatief is Red een Legkip, vijf jaar geleden opgericht door Sandra, de meest bekende dierenactiviste van 
Amsterdam. Met haar geweldloze maar originele acties zet zij zich al jaar-en-dag in voor diverse organisaties en initiatieven. 

Mede door haar enorme inspanning zijn er al ruim 6000 legkippen gered van de slacht en zijn er acht 
opvangen verspreid over het land: Amsterdam, Ochten, Naarden, Twijzelerheide, Dreischor, Heeze, 
Lelystad en Lanaken (België) waar de kippen eerst kunnen aansterken en zo nodig medisch verzorgd 
worden, voordat ze geadopteerd worden.  
Om u een idee te geven: 44,5 miljoen legkippen leven in ons land (waaronder tot 2021 nog altijd 1,7 
miljoen kippen in kooien) in erbarmelijke omstandigheden. Kippen die zich letterlijk niet als kip 
kunnen gedragen, zitten massaal op elkaar gepakt opgesloten. Het merendeel komt nooit buiten, 
kan niet lekker scharrelen, laat staan een zandbad of een zonnebad nemen. Doordat deze 
industriekippen zich niet natuurlijk kunnen gedragen en zich niet voor elkaar kunnen verschuilen, 
pikken zij zichzelf en elkaar kaal. De legkippen die Red een Legkip van de slacht redt zijn pas rond de 
17 maanden oud wanneer ze als dank voor het vele eieren leggen gevangen worden op een manier 
die pure dierenmishandeling 
is. Ze worden in kratten 
gepropt en in een 
vrachtwagen richting 
slachthuis in België of 

Polen getransporteerd om daar op gruwelijke wijze gedood te,  
worden. Het maakt hierbij helaas niet uit of je biologische kip 
bent, Rondeelkip, een Beter-Leven-Sterkip,  vrije uitloop-, 
scharrel- of kooikip. Red een Legkip biedt de boer hetzelfde 
bedrag dat hij anders voor de slacht krijgt. Helaas kunnen alleen 
dieren gered worden waar een opvangplaats voor is. Men is zich 
bewust dat de geredde kippen geluksvogels zijn en slechts 
druppels op een gloeiende plaat. Mensen die een tuin hebben en 
een paar uitgebuite industriekippen eindelijk het leven willen 
geven waar ze recht op hebben, kunnen zich voor adoptie 
aanmelden via www.redeenlegkip.nl

http://www.oopoeh.nl/
http://www.redeenlegkip.nl/
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Konijnenexplosie 
Dit jaar hebben we een ware konijnenexplosie gehad. 
Het begon met een voedster met 5 baby's die op de 
Dierenambulance was binnengebracht. Dit bleken bij nader 
inzien geen 5 maar 9 baby's te zijn van 2-3 dagen oud. Het was 
natuurlijk afwachten of de voedster de jongen nog wel zou laten 
zogen na al het heen en weer gesjouw met haar nest, maar 
gelukkig bleek zij een geweldige moeder en begonnen de baby's 
al snel voorspoedig te groeien.  
Een paar weken daarvoor hadden wij al een rammetje bij de 
Dierenambulance opgehaald die naar één van onze andere 
pleegadressen was verhuisd en inmiddels gecastreerd was. Nu 
belde de Dierenambulance weer of wij nog plek hadden voor 
een konijn. Wij zijn er naar toe gegaan om te zien of het een 
ram of een voedster was. Gelukkig was het een voedster zodat 
wij haar bij het al gecastreerde rammetje konden zetten. Niet 
alle koppelingen tussen een voedster en een ram gaan even 
probleemloos maar deze twee bleken erg tevreden met elkaar 
te zijn en gingen al snel over in poets- en knuffelgedrag.  

            
Toen de pleegmoeder de volgende morgen ging kijken of ze 
elkaar nog steeds zo leuk vonden en om ze te voeren hadden de 
twee een verrassing voor haar in petto..........een nest met 
daarin zeven pasgeboren baby's. Erg leuk was het om te zien dat 
het mannetje er meteen vanuit ging dat het zijn kroost was en 
af en toe heel voorzichtig kwam kijken of het nog allemaal wel 
goed met ze ging. Ook deze moeder deed het meteen geweldig 
en verzorgde samen met het mannetje de jongen. Erg leuk maar 
ook wel wat lastig, al die jonge dieren, want als ze groter 
worden moeten ze natuurlijk wel van elkaar gescheiden worden 
omdat we niet nog meer baby's willen. Dan hoop je dat tegen 
de tijd dat ze uit elkaar gehaald worden we wel genoeg opvang 
voor ze hebben.  
En net toen de rust een 
beetje wedergekeerd was 
beviel de eerste moeder 
(van de 9 baby's) van nog 
eens 10 jongen! Zij was  
blijkbaar meteen na haar 
eerste bevalling meteen 
weer gedekt door een 
rammetje en was dus al 
zwanger toen ze met al 
haar jongen door ons 
opgehaald is. Gelukkig 
heeft zij al die tijd lekker 
mee kunnen eten van de 
juniorbrokjes die haar 
kinderen kregen dus was ze 
sterk genoeg om ook dit nest 
aan te kunnen. 
Marlies en Esther gelukkig 
zijn jullie weer een beetje 
van de schrik bekomen jullie 
hebben prima werk geleverd 
door deze dieren op te 
vangen en te verzorgen, 

onze dank daarvoor. Nu maar hopen dat we binnenkort kunnen 
zeggen dat alle diertjes een fijn huis hebben gekregen! 
Gezocht 
Wij zijn altijd weer op zoek naar mensen die pleegvader of –
moeder willen worden. Met name naar mensen die voor heel 
oude afstandskatten zouden willen zorgen. Deze katten komen 
na een rechtstreekse hulpvraag  bij ons of er wordt door asiel, 
Dierenambulance, DierenPolitie, een ziekenhuis of crisisopvang 
hulp gevraagd als een eigenaar ernstig ziek is of overleden.  
Oude dieren aarden heel zelden in een asiel. Wij proberen zo 
veel mogelijk van deze dieren op te  vangen en een fijne en 
rustige laatste maanden of jaren te geven. Uiteraard betaalt 
DierenVangnet dierenartskosten, medicijnen en een eventueel 
dieet. Ook helpen wij bij eventueel vervoer naar een dierenarts. 
 
De Gemeente Amsterdam heeft een hoogkwalitatieve 
konijnenopvang bij DierenOpvangcentrum Amsterdam (DOA) en 
Kinderboerderij De Werf. Toch zijn er nog altijd opvangplaatsen 
te weinig.  
EN …..Amsterdam heeft geen officiële knaagdieren-opvang  dus 
voor cavia’s, ratjes, hamsters, muisjes, degoes, enz. zijn wij nu 
vaak afhankelijk van de goodwill en de ruimte van andere 
stichtingen. Noodgedwongen moeten we regelmatig uitwijken 
naar Het Knagertje in Den Haag, het Knaagdierencentrum in 
Heiloo of Ratjetoe die ons heel vaak kunnen helpen met het 
opnemen van dieren waar wij geen plaats voor hebben. 
 
Wist u van het bestaan van het Reptielenopvangcentrum 
Zwanenburg. Wij gelukkig wel en daar konden onlangs twee 
leguanen heen. 
 
We krijgen erg 
onregelmatig vraag naar 
(tijdelijke) opvang van 
vogeltjes. Dit doen we het 
liefst bij mensen met niet te 
veel andere vogels en bij 
voorkeur ook dieren die 
niet in een buitenvolière 
zitten.  
Mocht iemand af en toe tijd 
hebben ……. 
 
 

Valkparkietje Okkie is al 
helemaal in de Kerstsfeer 

 
Ook zijn wij op zoek naar mensen die in noodgeval (tijdelijk) een 
kipje, haantje of kuikentjes kunnen opnemen.  
Dit jaar, net als ieder jaar, werden na Pasen in parken losgelaten 
kuikentjes gevonden waarvoor via Sandra van Stichting Red een 
Legkip een opvangplaats gevonden kon worden. Ook worden 
jonge haantjes nog wel eens los rondscharrelend in park of bos 
gevonden. Vaak gedumpt na klachten van geluidsoverlast van 
de buren.  
Kippen zijn erg stressgevoelig en worden dan ook snel ziek. Ze 
kunnen alleen worden opgevangen door mensen die veel 
ervaring hebben en ook handigheid hebben in het toedienen 
van medicijnen. 
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Kinderboerderijenbesluit 
De Initiatiefnemers  Sandra van de Werd van St. Comité 
Dierennoodhulp en Estera Waas en Fina van der Ahe van St. 
DierenVangnet hebben samengewerkt aan het 
Kinderboerderijenbesluit omdat de huidige wet- en regelgeving 
niet voldoet aan de richtlijnen zoals die zouden moeten gelden 
in aansluiting op de 
werkelijke 
welzijnsbehoeften van 
dieren op de 
kinderboerderij.  De huidige 
wet- en regelgeving en het 
keurmerk voor 
kinderboerderijen zoals 
deze momenteel 
gehanteerd worden door 
de branche, medewerkers 
en gemeenten zijn basale richtlijnen met slechts minimale 
huisvestings- en welzijnseisen en doen geen recht aan de 
werkelijke welzijnsbehoeften van dieren gehouden op de 
kinderboerderij. De initiatiefnemers maken zich grote zorgen 
over het welzijn van dieren op kinderboerderijen en vinden dat 
zowel de branche, de bezoeker en eigenlijk iedereen in 
Nederland,  beter op de hoogte moeten zijn van de 
welzijnsbehoeften van dieren op de kinderboerderij.  Dezelfde 
problematiek en standpunten gelden ook voor stadsboerderijen 
en hertenkampen. In dit besluit worden richtlijnen en regels  
gegeven voor het op een respectvolle manier houden van 
dieren op een kinderboerderij. De initiatiefnemers en de 
ondersteunende dierenorganisaties hopen dat deze richtlijnen 
en regels overgenomen worden door kinderboerderijen, juist 
omdat deze een belangrijke voorbeeldfunctie hebben voor 
kinderen hoe zij om dienen te gaan met dieren. Zij hopen dat dit 
Kinderboerderijenbesluit als leidraad gaat dienen voor 
verantwoord beheer en dat het dierenwelzijn hierdoor geborgd 
wordt op alle kinderboerderijen (stadsboerderijen en 
hertenkampen) in Nederland.  
Drie misstanden komen regelmatig voor: 
- Sociale dierenleven die in eenzaamheid moeten leven,  
- Slechte huisvesting waardoor de dieren hun natuurlijke 

behoeften niet kunnen uiten,  en  
- Dieren die niet oud mogen worden en via de achterdeur 

verdwijnen naar handelaar en slacht. 
 
 
 

 

 
Op 16 juni werd het Kinderboerderijenbesluit officieel 
gelanceerd door BN’ers Karen van Holst Pellekaan (actrice, 
kinderboekenschrijfster en scenarist van diverse jeugdfilms 
zoals 'Achtste groepers huilen niet en schrijfster van Loenatik) 
samen met (kinderboeken-) schrijfster Yvonne Kroonenberg, 
Konijn Freddie en de initiatiefnemers. Op de Kinderbrug in 
Amsterdam-Zuid naast het beeld (Hildo Krop) van een jongetje 
dat zich liefdevol omringt heeft met konijnen, werd met een 
mokerhamer een konijnenflat gesloopt. 
Waar het beeld de respectvolle houding van een kind naar 
dieren laat zien, staat de konijnenflat symbool voor een 
respectloze houding naar dieren en slechte huisvesting.  
 

          
 
Ambassadeur Karen van Holst Pellekaan: ‘Ik sluit me aan bij dit 
initiatief. Door kinderen te leren hoe we respectvol met (huis)dieren 
omgaan, kan onnodig dierenleed nu en in de toekomst voorkomen 
worden’.  

Voor meer info, de petitie en de complete tekst van het 
Kinderboerderijenbesluit kunt u terecht op  
www.diervriendelijkekinderboerderijen.nl 
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En als slot van het  jaar 2016 zo maar wat foto’s van 
opvangdieren bij de diverse pleegadressen 
 
Moeder Zara met haar 
kittens, door de 
Stichting Amsterdamse 
Zwerfkatten gevonden 
vlak bij het Food Center 
Jan van Galenstraat. 
De kittens hebben 
allemaal een huisje, 
voor Moeder Zara zijn 
we nog op zoek. 

 
 
Kater Karel, broer van 
Kees (zie hiervoor), 
werd aangereden en 
brak zijn bekken. Karel 
is plaatsbaar, een 
enorm relaxte kat, 
maar intussen, 
vanwege zijn 
innemende karakter 
wel erg verwend en een 
heer op stand met 
aardig wat eisen 

 
 
 
 
 
Shira was ruim 3 maanden bij 
ons toen haar vrouwtje 
geopereerd moest worden 

 
 
 
 

 
 
 
 
En voor Mokey, moeilijk, oud  
mopperhondje van een oud baasje 
zoeken we een nieuw huis  omdat wij 
hem zo graag nog een paar fijne 
jaren gunnen 

 
 
 
 

 
 

  Genoeg keuze aan leuke zeugjes en gecastreerde beertjes 

 
 

 
 

 
Spriet de grasparkiet mag lekker 
vrij  door de kamer vliegen 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
    En ook dit leuke koppeltje heeft een fijn huis gevonden 
 
 

 
 
 
 
 
Selderie is zooooo lekker 
 

 
 
 
 
 

 
En onze laatste aanwinst, net binnen, 8 weken oud 

 



 

www.dierenvangnet.nl    info@dierenvangnet.nl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



020 – 600 5552                                                                                         06 – 1299 0210                                                                                     075 - 617 0553 

 


