JAARVERSLAG 2021
Het jaar 2021 is bijna voorbij. Tijd om even terug te kijken op mooie dingen die we bereikt hebben.
Maar niet zonder hulp van veel mensen.
•

Dit jaar vonden 3 senioren hun thuis in NL. Alle 3 zaten ruim 10 jaar of langer in een asiel op
hun kans te wachten. Jordan en Blanquita hebben een nieuw baasje gevonden, Carmelo mag
onder de vlag van Mr. Darcy van zijn pensioen genieten.

•

We hebben ook afscheid moeten nemen van een paar van Mr. Darcy’s kids.
Pien is veel te jong door ziekte overleden. Oudjes Saar en Zori hebben nog mooie jaren
mogen mee maken.

•

Dit jaar is er weer een enorme hoeveelheid aan voer en allerlei spullen voor dieren door de
handen gegaan. Doosjes zijn opgestuurd naar Frankrijk, Roemenië, binnen NL, maar ook naar
dierenvoedselbanken hier in NL. Daarnaast zijn veel spullen opgehaald en beland bij
asielen/opvangcentra in Spanje, Italië en België.

•

Ook dit jaar was er 2 keer een inzameling voor Teresa. Een kranige dame van 88 op Sardinië
met nog steeds de zorg voor een aantal dieren die vooral aan zijn komen lopen of over het
hek gegooid. Totaal konden we € 845,00 overmaken zodat er voer voor haar dieren gekocht
kon worden en levensmiddelen voor haarzelf.

•

Het is altijd een sport om geld binnen te krijgen zodat we allerlei mooie dingen kunnen doen.
We hebben een aantal lieve, trouwe donateurs. Daarnaast is het verkopen van spullen een
bron van inkomsten, de DE punten en sinds kort zamelen we ook weer oude mobieltjes in
waar we geld voor krijgen.

•

Het hoofddoel van de stichting is het steriliseren/castreren van straatkatten. Soms ook een
paar honden, maar helaas is dat een stuk duurder. We werken al een paar jaar samen met
een organisatie in Macedonië.

We zijn dan ook trots om te kunnen vermelden dat we dit jaar 83 katten en 6 honden die op
straat leven hebben kunnen laten steriliseren/castreren. Zoveel kitten en pups die nooit
geboren zullen worden. Daar doen we het voor, het voorkomen van dierenleed.
•

Er wonen nu 3 senioren onder de vlag van Mr. Darcy. Maya (15 jaar), Gijs (11 jaar) en
Carmelo (15 jaar). Alle 3 gebruiken medicatie en gelukkig hebben we steun van meters en
peters van hen.

•

We hebben dit jaar de ANBI status ontvangen.

•

Hulp. Wat zouden we zijn zonder de hulp die we krijgen. Van donateurs, mensen die
(verkoop) spullen doneren, ons verkoopteam, onze chauffeur, meters/peters, Kitty van de DE
punten, We Collect van de telefoontjes, de adoptanten, tipgevers. Jullie zijn allemaal hard
nodig en we zijn dankbaar voor alle hulp.

Graag willen we iedereen een prachtig 2022 toewensen. Hopelijk komt alles weer een beetje tot rust,
het is een rare tijd.
Blijf gezond, pas op jezelf. Bedankt!

Jeannette

