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Lieve mensen,  

 

2018 zit er bijna op. Graag willen we nog even een verslag sturen over het afgelopen jaar. We 

hebben weer zoveel kunnen doen dankzij jullie steun en hulp. We zijn dankbaar voor het in 

ons gestelde vertrouwen. 

 

HULPGOEDEREN 

* Er zijn  22 doosjes met allerlei hulpgoederen opgestuurd naar opvangcentra/asielen in 

Nederland, Roemenië, Macedonië, Polen, Bulgarije enz. 

Maar ook zijn er kilo’s aan voer, dekens, manden enz. opgehaald voor diverse asielen en 

organisaties. 

Er is enorm veel binnen gekomen en het mooie is dan als alles op de plek terecht komt waar 

het zo hard nodig is. 

 

STERILISATIE PROJECTEN 

* Dit jaar was het mogelijk maar liefst 25 katten te laten steriliseren/castreren. De 

meeste waren straatkatten in Macedonië. We zijn nog bezig met het regelen van 

sterilisatie van 3 poezen, dus met een beetje geluk komen die 3 nog bovenop de al 

25 geholpen katten. 

Een behoorlijk hoog aantal voor zo’n kleine stichting en we zijn daar dan ook heel 

blij mee en trots op.  

 

INZAMELING 

*Ook dit jaar zijn we weer druk bezig geweest met de inzameling van DE punten en zegels. 

Een welkome aanvulling op de kas.  

Nieuw is de inzameling van oude mobieltjes. Een probeersel met hopelijk een leuk financieel 

resultaat. We verwachten hier geen grote bedragen van, maar iedere bijdrage kunnen we goed 

gebruiken. Ze blijven dan ook welkom! 

 

SAMENWERKING 

*Een nieuwe invulling op de reeds jarenlange vriendschap met Betty Heideman 

van stichting Djimba. Met haar stichting Djimba en Mr. Darcy willen we samen 

dieren helpen waar mogelijk. Beide kleine stichtingen, kunnen zo onkosten delen 

en toch helpen. 

Zo hebben we samen 3 doosjes met hulpgoederen kunnen opsturen, 2 naar 

Griekenland en 1 naar Roemenië. 

 

http://www.mr-darcy.net/
mailto:darcydierverzorging@gmail.com
http://www.djimba.com/
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TEAMING 

Om financiële middelen hiervoor te werven, zijn we begonnen met de opzet van Teaming. Zo 

kunnen mensen ons al steunen met € 1.- per maand. Hiervan kunnen we doosjes opsturen 

maar ook onze opvang hondjes medische zorg geven indien nodig. 

JA! Ik team mee en klik op het plaatje hieronder om naar de Teaming pagina te gaan.  

 

 
 

OPVANG 

*Met de stichting hebben we dit jaar 2 honden 

opgenomen in opvang en geplaatst. Mutsa uit 

Bulgarije die helemaal niet opviel en senior Bas uit 

Polen die gezien zijn leeftijd daar nooit geadopteerd 

zou worden. Beide hebben hier in Nederland al snel 

een liefdevol plekje gevonden. 

 

*Bunia is in september naar Nederland gekomen. 

Een Poolse kleine dame met grote attitude , 15 jaar 

jong. Geen kans in eigen land op adoptie, nu mag zij 

hier onder de vlag van de stichting heel oud gaan 

worden.  

 

 

 

 

AFSCHEID 

*Een jaar van afscheid. Toetje en Koda, beide honden die onder de vlak van de stichting van 

hun pensioen mochten genieten. Toetje is 16/17 jaar geworden, Koda 14/15. Mooie leeftijden 

maar toch……………. 

 

 

  
 

 

http://www.mr-darcy.net/
mailto:darcydierverzorging@gmail.com
https://www.teaming.net/mr-darcy-djimbahelpinganimalsinneed
https://www.teaming.net/mr-darcy-djimbahelpinganimalsinneed
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BEDANKT 

Graag willen we iedereen bedanken voor alle hulp het afgelopen jaar. Als donateur, 

meter/peter, gulle gever, helpen als chauffeur om mee naar de dierenarts te gaan of om spullen 

op te halen, voor de duwtjes in de rug, een luisterend oor, meedenken enz. 

 

Alles zo welkom en nodig, want zonder deze hulp was het allemaal niet mogelijk geweest. 

 

We wensen jullie allen heel fijne feestdagen toe en een 
fantastisch 2019. 

Hopelijk mogen we opnieuw op jullie hulp rekenen? 
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