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Dankzij hulp van heel veel mensen, hebben we weer ongelooflijk veel hulp kunnen bieden aan 

dieren waar ze zich ook bevonden. 

• Doosjes zijn verstuurd naar opvangcentra/asielen in o.a. Bulgarije, Macedonië, Frankrijk, 

Nederland, Duitsland, Kaapverdië, Spanje. 

 

• Een flinke hoeveelheid aan voer, manden, snacks, speeltjes, dekens, bakken, verband- 

en incontinentiemateriaal, medicatie, dieetvoer is opgehaald/weggebracht en via bus of 

pallet mee gegaan naar diverse asielen in buitenland. 

 

• We hebben dit jaar 3 adopties gehad. De zo goed als blinde kater Themis is rechtstreeks 

naar zijn nieuwe thuis gegaan. Oudje Tess is in permanente opvang gegaan en heeft nog 

een paar maanden mogen genieten van alle zorg die zij kreeg. Oudje Jessy is na een 

korte periode in opvang met nieuwe baasjes mee gegaan die haar enorm in de watten 

leggen. 

 

 
 

• Dit jaar hebben we de kosten op ons genomen voor de sterilisatie/castratie van 7 

honden in het buitenland. Ter voorkoming van nog meer zwerfdieren. 



 

• Rond Moederdag en rond dierendag hebben we weer een inzameling gehouden voor 

Teresa. Een vrouw van 87 jaar op Sardinië. Zij heeft de zorg voor een 35-40 honden en 

katten, veelal over het hek gegooid bij Teresa of zwervend in de buurt gevonden. Met 

haar kleine pensioen kan zij dat zelf niet allemaal betalen. Een dierenarts in de buurt 

heeft ter plekke voer gekocht en bij Teresa afgegeven, maar ook wat levensmiddelen 

voor Teresa zelf. Beide acties waren toch wel weer een succes, maar het effect van 

Corona was wel te merken. 

 
 

• We hebben diverse keren dozen met voer voor hond/kat/vogel/knaagdier op kunnen 

sturen naar een dierenvoedselbank hier in Nederland. Als de baasjes het minder goed 

hebben, is er ook minder voor hun huisdier. 

 

• Als stichting is één van onze grootste doelen het aantal zwerfdieren terug te dringen. 

Sterilisatie/castratie is de enigste manier om te voorkomen dat er nog meer dieren in 

ellende moeten zien te overleven. 

We zijn dan ook hartstikke trots dat we dit jaar maar liefst 86!! straatkatten hebben 

kunnen laten steriliseren/castreren en Themis die ter adoptie is gegaan. Totaal dus 87 

katten. Zo blij met dit aantal. Zoveel zwerfkatten die nooit geboren zullen worden. 

 

• Hoe komen we aan onze middelen voor dit alles? Allereerst dankzij onze donateurs die 

een geweldige steun zijn. Maar ook dankzij de opbrengst van de DE punten, de oude 

telefoontjes, het breien van dassen, verkoop van gedoneerde spullen, giften, de kleine 

bijdrage die we krijgen bij bestellingen van mensen bij Zooplus (die trouwens dit 

voorjaar enorm groot was), teaming. 

 



Graag willen we iedereen bedanken voor alle hulp. 

De donateurs, meters/peters, mensen die spullen geven om te verkopen, mensen die 

voor ons verkopen, degene die met advies/tips komen, de stichting onder de aandacht 

brengt, onze chauffeur die altijd klaar staat, het voer enz. dat we krijgen om te verdelen 

daar waar het nodig is. 

 

                 
We wensen iedereen fijne feestdagen toe. Het zijn vreemde tijden, maar als we een 

beetje op elkaar passen komen we hier doorheen. 

Blijf gezond en dat 2021 een jaar mag worden waar dromen uitkomen. 
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