
 

 

Verslag van eerste jaar november 2015 tot en met december 2016 

Het jaar 2016 is voorbij en daarom wil ik even een terugblik geven over wat wij samen 
met jullie allemaal bereikt hebben. 

We hebben rond de 24 honden en 12 katten kunnen laten adopteren in Nederland en er 
zitten er nog 6 in de opvang soms ook al in Nederland. Geweldig dus voor een eerste jaar 
dat wij officieel bezig zijn voor de dieren op Kreta en soms ook vanaf Athene. Ook zijn we 
alweer bezig met nieuwe dieren die in januari naar Nederland zullen komen en die ook al 
een baasje hebben die op ze wacht. 

Verder hebben we verschillende dieren kunnen helpen met grote en kleinere operaties, 
zoals IVY die een heupoperatie nodig had en DROMOS die het bijna niet had gered. En als 
laatste onze CLARENCE natuurlijk die ook een operatie en nog meer medische verzorging 
nodig had. Al met al flinke kostenposten dus waarbij jullie ons gelukkig ook ondersteunen 
waardoor dit ook mogelijk is. Omdat het adoptiegeld opgaat aan het klaarmaken van de 
dieren op Kreta enhet overvliegen naar Nederland zijn wij dus altijd afhankelijk van jullie, 
mensen die ons willen helpen. 

Zo hebben wij dan ook in juni toen wij zelf op Kreta waren het gedoneerde geld kunnen 
uitgeven aan grote voerdonaties voor Gouves Shelter en Hectors House Crete maar ook 
hebben we de kleinere particulieren kunnen helpen met voer, anti-vlooien en 
wormmiddel, handdoeken en borstels en scharen, zelfs een puppy weegschaal hadden 
we meegesleept in onze 90 kg bagage. Dus nogmaals super bedankt voor al jullie 
donaties.  

Wij, Ward & ik, hopen dat 2017 een nog mooier jaar mag worden met veel leuke nieuwe 
(en misschien ook oude) adoptanten zodat nog meer dieren veilig in Nederland oud 
mogen worden. Het werken voor een organisatie als de onze is soms heel zwaar, soms 
heel triest maar gelukkig vooral heel dankbaar. Zeker als er weer eens een leuk verhaal 
met foto voorbijkomt hoe blij mensen zijn met hun dier, dat maakt dat wij weer blij 
worden en weer weten waar we dit ook al weer voor doen. Want ook al weten we dat 
best wel, soms zakt ons ook de moed in de schoenen als er weer zoveel pups op straat 
gevonden worden of er weer geen eten is voor de honden en katten op Kreta. Het 
dierenleed in Griekenland en met name op Kreta is nog zo groot.  

Dus nogmaals hartelijk dank allemaal voor jullie steun aan ons en we hopen ook volgend 
jaar weer op jullie steun te kunnen rekenen op wat voor manier dan ook! 

Yvonne van Dijkhuizen, voorzitter 

 


