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Jaarverslag van 2021 

Het jaar 2021 was wederom een raar jaar door de Corona. 

Helaas is de Corona ook nog niet voorbij. Ondanks alles 

hebben we toch een heel goed jaar gehad met ups-and-downs. In totaal 

hebben we 35 dieren, hond of kat een mooie plek kunnen geven. Dit is 

natuurlijk alleen mogelijk door geweldige adoptanten. Geweldige mensen die 

zich wel aan alle voorwaarden en regels die wij stelden hielden. 

Ook dit jaar moesten we wel nog veel kritischer zijn dan we al waren want 

helaas kregen ook we ook dit jaar ondoordachte aanvragen voor onze dieren 

juist door de Corona. Het is dan ook niet te geloven hoeveel mensen wij af 

hebben moeten wijzen. En dat zal voorlopig ook nog niet voorbij zijn. 

Onze manier van werken zoals in de laatste jaren gebeurt, het plaatsen van, 

gedumpte huisdieren en verder alleen jonge dieren die op straat of in de 

containers zijn gedumpt, ons heel erg goed. Doordat wij al heel wat jaren met 

dezelfde mensen werken, die weten wat wij willen voor een buitenlands dier 

wat geadopteerd wordt in Nederland, hebben wij een heel hoog 

slagingspercentage. Het gaat ons niet om de aantallen die wij plaatsen, maar 

juist om de gerichte plaatsingen en de klik tussen dieren en hun adoptant. Wij 

beseffen heel goed dat we niet de hele wereld kunnen redden maar wel de 

wereld van een handvol dieren en daar doen we het voor.  

Wij zijn en blijven dan ook altijd back-up voor al onze geplaatste dieren en 

blijven ook graag in contact met al onze adoptanten. Dit doen we in een 

gezamenlijke besloten groep waarin alle adoptanten en alle Griekse mensen 

waarmee wij samenwerken in zitten. Zo mag iedereen gewoon contact hebben 

met elkaar en kunnen ze vaak foto’s of verhalen met elkaar uitwisselen. Dit 

vinden wij heel belangrijk, want we willen gewoon graag heel transparant en 

open zijn over de dieren die wij plaatsen. Wij denken dat we alleen daardoor 

ook een zo goed mogelijke match kunnen maken tussen nieuw(e) baasjes en 

hun dier. 
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Naast onze adopties proberen wij met donaties van onze 

trouwe volgers en adoptanten diverse mensen te 

ondersteunen op Kreta en in Athene.  

Dit is allemaal te volgen op onze facebookpagina: 

https://www.facebook.com/Stichting-Zwerfdieren-Kreta-

Ondersteuningspagina-777216569134611 

Je kunt daar zien hoeveel katten we weer hebben kunnen vangen met onze 

jaarlijkse TNR (Trap – Neuter – Release) project wat we ieder jaar doen voor de 

vele zwerfkatten op Kreta.  

In totaal hebben we € 5000 gedoneerd gekregen en er is in totaal € 2731 

gedoneerd aan de projecten. Vanwege de gestegen kosten voor de adoptie 

dieren hebben we daarop bijna € 2300 moeten toeleggen. 

Als laatste wil ik zoals ieder jaar iedereen die die onze stichting volgt en een 

warm hart toedraagt heel veel sterkte toewensen in deze rare tijd van Corona.  

Laten we komend jaar ons ook weer vol goede moed en liefde weer inzetten 

voor de dieren die het mogelijk nu nog veel zwaarder hebben zonder de 

toeristen.  

Met lieve groet, 

 

Yvonne van Dijkhuizen 

Voorzitter 
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