
 

 

Verslag van 2018 

Het jaar 2018 is voorbij en daarom wil ik even een terugblik geven over wat wij samen 
met jullie allemaal bereikt hebben. 

We hebben in dat jaar 36 honden en 21 katten kunnen laten adopteren in Nederland of 
België en er zitten er nog 4 in de opvang in Nederland. Geweldig dus voor een kleine 
stichting met veel individuele begeleiding en aandacht voor de adoptanten en hun dier. 
Hieronder wil ik dan ook graag vertellen hoe we nu verder gaan.  

Wij zijn namelijk een iets andere richting opgegaan die ons heel erg goed bevalt. Zo 
proberen wij de echte straatdieren vooral alleen te vangen en te steriliseren maar daarna 
gewoon weer terug te zetten op hun plekje waar ze het vaak goed hebben. Ze hebben 
daar vaak hun eigen route waar ze ook weten waar ze iets te eten kunnen vinden.  

Wij richten ons nu vooral op “Gedumpte huisdieren” die gedumpt worden in een 
vreemde omgeving en duidelijk de weg kwijt zijn. Dit soort honden klampen zich vast aan 
mensen in de hoop om hulp want hoe deze dieren eten moeten vinden weten ze niet. Ze 
worden om verschillende redenen gedumpt. Het zomerseizoen is voorbij en de kinderen 
gaan weer naar school en dus is er geen tijd meer voor de hond. Het dier kost teveel 
zeker als het toch een maatje te groot wordt, of ze zijn er gewoon op uitgekeken. Dit 
soort honden zwalken over straat en worden vaak aangereden. Want ze kennen het 
leven op straat niet.  

Onze vrijwilligers vinden vaak van dit soort verdwaasde honden en vangen ze op. Waarna 
ze contact met ons opnemen. Eerst gaan ze naar de dierenarts en als ze gewond zijn 
betalen wij voor hun medische kosten. Daarna wordt er gekeken of ze gezond zijn en 
ingeënt en geneutraliseerd. Als dat allemaal goed is gaan ze bij iemand in de opvang, 
vaak is dat gewoon bij iemand in huis zodat we een goed beeld krijgen van dit dier en 
gerichter kunnen gaan zoeken naar een fijn huisje. Soms is dat gewoon op Kreta maar 
vaak ook wordt er dan via ons een fijne plek voor ze gevonden. Voor katten geldt dat ze 
vaak jong en gedumpt zijn en dus ook in de opvang terecht komen. Dit soort kittens zijn 
dan ook dus gewoon tam en kunnen niet meer terug op straat.  

Afgelopen juni toen we zelf op Kreta waren hebben we echter zoveel leed gezien en 
helaas ook zelf in die ene week weer zoveel meegemaakt dat we soms door de bomen 
het bos niet meer zien. Een pup die al drie dagen op een schoolplein lag te janken en 
bijna dood was. Gelukkig hebben we het diertje kunnen redden en na een paar dagen 
opname bij de dierenarts onder kunnen brengen waarna het uiteindelijk in Nederland 
geadopteerd is. En midden in een dorp een grote aangereden straatkat zien liggen en 
niemand die iets doet. Het arme dier had zijn rug gebroken en zijn hele kop kapot maar 
hij leefde nog dus wat doe je dan? Oppakken en anderhalf uur door de bergen rijden op 
zoek naar een dierenarts die het uit zijn lijden wil verlossen. Gelukkig konden we met alle 



 

 

hulplijnen een dierenarts vinden die op ons stond te wachten maar daarna ben je stuk. 
En zo gaat het maar door. Het is ook gewoon teveel om allemaal te vermelden.  

Gelukkig hebben naast al die ellende ook weer bijna 1200 kilo voer kunnen doneren aan 
verschillende shelters en mensen die zelf honden en katten opvangen. Deze mensen 
kunnen ook maar net hun hoofd boven water houden en alle hulp is dan ook meer dan 
welkom. Dat kunnen wij ook alleen maar doen mede dankzij donaties die we mogen 
ontvangen van de mensen die ons steunen. We hebben dus in die week veel 
rondgereden en mensen bezocht en waar mogelijk ondersteund met voer en medische 
kosten. En dat is heel fijn. Zo houden wij korte lijnen met de mensen waar we mee 
samenwerken en zien wij de dieren ook zelf waarvoor wij een fijn huisje proberen te 
vinden.  

En zo gaan wij, Ward & ik, hopelijk ook weer door in 2019. Sommige dieren wachten al 
een lange tijd op dat ene baasje terwijl andere zo hun plekje vinden. Maar we gaan 
gewoon door en hopelijk vinden alle dieren op den duur een fijne plek. Wij en de mensen 
waarmee we samenwerken op Kreta en in Athene geven het niet op en blijven ons 
inzetten.  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. Wij weten dat we niet alles kunnen redden maar kunnen wel voor dat ene dier een 
wereld van verschil maken en hopen ook door onze TNR campagne het straatkatten 
probleem op sommige plekken te verminderen.  

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 

 


