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Foto	voorzijde:	Gizmo,	de	15-jarige	ex-asielkater	en	nierpatiënt	die	na	14	maanden	in	
Dierentehuis	Stevenshage	een	nieuwe	baas	vond	en	daarmee	een	symbool	is	voor	het	asiel	als	
tussenstation.	Lees	het	verhaal	van	Gizmo	op	pagina	35.	
	
	
Dit	jaarverslag	is	een	uitgave	van	Stichting	Dierentehuizen	voor	Leiden	en	omstreken	(SDLO)	
Streek-Dierentehuis	Stevenshage	!	Kenauweg	1	!	2331	BA	Leiden	!	0900	202	08	98	(30	cpm)	
asiel@dierenasielleiden.nl		!	www.dierenasielleiden.nl	!	Facebook:	Dierentehuis	Stevenshage	
IBAN:	NL71INGB	0000	0146	50	!	KvK:	41165007	!	BTW:	NL	002817378B01	!	RSIN:	002817378
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Voorwoord	
	
Vanzelfsprekend	heeft	Dierentehuis	Stevenshage	zich	in	2016	primair	gericht	op	het	waarborgen	
van	volwaardige	dierenopvang,	zowel	binnen	als		buiten	de	aangewezen	regio.		
	
Het	 afgelopen	 jaar	 was	 daarnaast	 de	 afsluiting	 van	 een	 periode	 waarin	 bestuurlijk	 gezien	 veel	
aandacht	is	besteed	aan	verbouwing	van	het	pand.	Als	hekkensluiters	van	de	verbouwingsperiode	
zijn	in	2016	de	hondenkennel	en	het	hondenbos	flink	onder	handen	genomen.	Het	resultaat	mag	
er	zijn!	
	
In	2016	hebben	opnieuw	enkele	bestuurswisselingen	plaatsgevonden,	met	als	gevolg	 in	de	 loop	
van	het	jaar	een	bestuurlijke	herijking	van	de	focus.	Daarbij	is	besloten	om	de	komende	periode	in	
te	zetten	op	verdere	intensivering	van	communicatie	en	promotie	van	Dierentehuis	Stevenshage	
en	het	verder	uitbouwen	en	bestendigen	van	de	financiële	basis	van	onze	stichting.	Het	besef	is	er	
dat	dit	beide	meerjarige	trajecten	zijn,	waarin	iedere	keer	stappen	worden	genomen.	Het	bestuur	
heeft	 dit	 jaar	 verder	 blijvend	 ingezet	 op	 instandhouding	 van	 de	 nauwe	 contacten	 met	 de	
gemeenten	 voor	wie	wij	 een	wettelijke	 taak	 uitvoeren.	 Verder	 is	 aandacht	 besteed	 aan	 het	 op	
(sub)regionaal	en	 landelijk	niveau	samenwerken	met	andere	onafhankelijke	asielen.	Gebleken	 is	
dat	het	uitbouwen	van	deze	samenwerking	tijd	zal	vragen.	
	
Als	 bestuur	 zorgen	 wij	 dat	 er	 wordt	 voldaan	 aan	 voorwaarden	 waaronder	 Dierentehuis	
Stevenshage	 de	 kernactiviteiten	 optimaal	 kan	 uitvoeren;	 het	 opvangen,	 afstaan,	 tijdelijk	
verzorgen	 en	 plaatsen	 van	 dieren.	 In	 dit	 jaarverslag	 wordt	 hierover	 op	 grondige	 wijze	
gerapporteerd.	Wij	hopen	hiermee	 inzicht	 te	geven	 in	de	activiteiten	die	onze	medewerkers	en	
vrijwilligers	 allemaal	 uitvoeren,	 de	 hoeveelheid	 werk	 die	 zij	 verzetten	 en	 bovenal	 de	 passie	
waarmee	zij	dat	doen.	
	
Onze	 activiteiten	 worden	 gedeeltelijk	 mogelijk	
gemaakt	door	een	bijdrage	op	wettelijke	basis	van	
de	 gemeenten	 uit	 ons	 verzorgingsgebied.	 Wij	
willen	de	gemeenten	hartelijk	bedanken	voor	hun	
constructieve	 samenwerking.	 Daarnaast	 is	 en	
blijft	 de	 steun	 van	 particulieren,	 fondsen	 en	
sponsoren	onmisbaar	voor	de	uitvoering	van	onze	
activiteiten.	 Iedere	 bijdrage,	 hetzij	 in	 geld,	
materiaal	of	uren,	en	of	deze	nu	groot,	gemiddeld	
of	 klein	 is,	 is	 altijd	 van	 harte	 welkom	 en	 wordt	
zeer	 gewaardeerd.	 Ook	 dit	 jaar	 hebben	 wij	
gelukkig	 veel	 ondersteuning	 mogen	 ontvangen.	
Het	 bestuur	 en	 de	 medewerkers	 zeggen:	 heel	
hartelijk	dank	hiervoor!	
	

 
Lizette Ploos van Amstel 
	

Voorzitter	Stichting	Dierentehuizen	voor	Leiden	en	omstreken	
	
	

Asielkonijn	Morvin	
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1 Asiel	
	
1.1	 Algemene	trends	
	
De	dalende	 trend	 in	het	aantal	opgevangen	asieldieren	die	we	 in	2015	 zagen,	heeft	 zich	ook	 in	
2016	 voortgezet.	 DIerentehuis	 Stevenshage	 accepteert	 alle	 dieren	 die	 worden	 aangeboden	 als	
zwerfdier.	 Aan	 de	 verzorgingstoestand	 is	 namelijk	 niet	 te	 zien	 of	 een	 dier	 echt	 verdwaald	 is	 of	
niet.	Daardoor	komen	er	soms	katten	het	asiel	binnen	die	er	heel	goed	aan	toe	zijn	en	van	wie	de	
eigenaren	 geërgerd	 reageren	 dat	 ze	 hun	 kat	 in	 het	 asiel	 moeten	 komen	 ophalen.	 Het	 aantal	
opgevangen	 zwerfhonden	 verminderde	 in	 het	 afgelopen	 jaar	 ook	 weer.	 Het	 is	mogelijk	 dat	 de	
chip-	 en	 registratieplicht	 voor	 honden,	 die	 geldt	 voor	 honden	 die	 geboren	 zijn	 ná	 1	 april	 2013,	
vruchten	begint	af	te	werpen.	
	
We	 zien	 steeds	 vaker	 meldingen	 van	 particulieren	 over	 zwerfdieren	 op	 social	 media.	 Hierdoor	
worden	veel	dieren	met	hun	eigenaar	herenigd.	Een	ongewenst	bijeffect	 is	echter	dat	 sommige	
dieren	 (vooral	 katten)	 veel	 langer	 dan	 noodzakelijk	 en	 wenselijk	 is,	 blijven	 zwerven	 omdat	 de	
melder	eerst	de	reacties	op	social	media	afwacht	alvorens	het	dier	naar	het	asiel	te	brengen.	Als	
deze	dieren	dan	uiteindelijk	toch	naar	het	asiel	gebracht	worden,	zijn	ze	met	enige	regelmaat	in	
medisch	opzicht	niet	meer	te	redden.	Het	 is	een	pijnlijke	gedachte	dat	dergelijke	dieren	goed	te	
behandelen	zijn,	als	ze	eerder	waren	opgepakt	en	gebracht.	Het	is	jammer	dat	er	onder	het	grote	
publiek	kennelijk	nog	steeds	een	weerzin	bestaat	om	een	dier	naar	het	dierenasiel	te	brengen.	We	
horen	nog	vaak	dat	mensen	denken	dat	een	dier	wordt	ingeslapen	als	het	te	lang	in	het	asiel	zit.	
Dierentehuis	 Stevenshage	 laat	 uitsluitend	 bij	 medische	 noodzaak	 of	 bij	 uitzonderlijk	 en	
onbehandelbaar	agressief	gedrag	dieren	inslapen.	Alle	dieren,	hoe	oud	of	gebrekkig	ook,	mogen	
net	 zo	 lang	 blijven	 totdat	 er	 een	 nieuw	 thuis	 voor	 hen	 is	 gevonden.	 Deze	 garantie	 durft	
Dierentehuis	Stevenshage	zwart	op	wit	te	geven.	
	
Alle	 binnengekomen	 dieren	worden	 onmiddellijk	 op	 de	 aanwezigheid	 van	 een	 chip	 nagekeken.	
Indien	een	dier	een	chip	heeft	én	de	chip	staat	goed	geregistreerd,	dan	kunnen	dier	en	eigenaar	
binnen	de	kortste	keren	met	elkaar	verenigd	zijn.	Als	de	chip	niet	goed	geregistreerd	staat,	doen	
we	 ons	 uiterste	 best	 om	 alsnog	 een	 eigenaar	 te	 vinden.	 Nabellen	 van	 databases,	
telefoonnummers	 bij	 een	 adres	 zoeken,	mensen	 in	 de	 buurt	 bellen,	 social	media,	 kortom:	 alle	
wegen	worden	bewandeld	om	een	baasje	 terug	 te	vinden.	Dierenasielen	hebben	een	wettelijke	
plicht	om	alle	binnengekomen	zwerfdieren	(honden	en	katten)	binnen	vijf	werkdagen	te	chippen	
en	te	enten.	Uiteraard	doen	we	dit	bij	Dierentehuis	Stevenshage	ook.	
	
Over	2016	zien	we	een	duidelijke	stijging	in	het	aantal	verzorgingsdagen	van	de	asieldieren.	Bij	de	
katten	is	dat	vooral	om	medische	redenen,	waarbij	we	de	dieren	langere	tijd	moeten	behandelen	
voordat	we	hen	kunnen	herplaatsen.	Bij	de	honden	zien	we	vooral	gedragsproblemen	die	snelle	
herplaatsing	bemoeilijken.	We	willen	ons	in	zulke	gevallen	eerst	een	goed	beeld	vormen	van	het	
dier	 in	kwestie	en	daarna	de	geconstateerde	problemen	aanpakken	met	een	specifieke	training,	
alvorens	we	naar	een	geschikte	eigenaar	op	zoek	kunnen	gaan.	
	
Opvallend	 voor	 de	 lezer	 is	 wellicht	 de	 stijging	 in	 het	 aantal	 dieren	 dat	 via	 'uitwisseling'	 is	
binnengekomen.	 Het	 gaat	 hier	 vooral	 om	 honden	 en	 katten.	 Zij	 komen	 uit	 andere	
dieropvangcentra	 en	 hebben	 een	 achtergrond	 van	 verwaarlozing.	 We	 helpen	 graag	 met	 het	
herplaatsen	van	deze	dieren	wanneer	onze	capaciteit	dat	toelaat.	In	de	praktijk	blijkt	het	karakter	
van	deze	dieren	bijzonder	 goed	en	worden	 ze	 over	 het	 algemeen	heel	 snel	 herplaatst.	De	 zorg	
voor	deze	dieren	wordt	bekostigd	uit	afstands-	en	plaatsingsgelden.	
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1.2	 Cijfers	asiel	
	
1.2.1	 Aantal	asieldieren	
	
Tabel	1	|	Totaal	aantal	dieren	dat	in	Dierentehuis	Stevenshage	is	opgevangen	in	2016,	2015	en	2014.	
	

Totaal	aantal	dieren	IN	 2016	 2015	 2014	
Aanwezig	op	1	januari	(opname	in	voorgaand	jaar)	 58	 69	 55	
Zwerf	 540	 579	 691	
Afstand	 182	 212	 190	
Teruggebracht	 58	 58	 55	
Geboren	asiel	 26	 21	 14	
Anders	IN	(bijv.	uitwisseling)	 48	 17	 12	
Totaal	 912	 956	 1017	
	
Tabel	2	|	 Totaal	aantal	dieren	dat	Dierentehuis	Stevenshage	 in	2016,	2015	en	2014	heeft	 verlaten,	na	 in	
datzelfde	jaar	te	zijn	opgevangen.	
	

Totaal	aantal	dieren	UIT	 2016	 2015	 2014	
Retour	eigenaar		 262	 290	 267	
Nieuw	tehuis	 499	 494	 528	
Geëuthanaseerd	of	overleden	 68	 66	 109	
Anders	UIT	(bijv.	retour	wild	of	uitwisseling)	 17	 11	 13	
Totaal	 846	 861	 917	
	
Tabel	3	|	Aantal	honden	dat	in	Dierentehuis	Stevenshage	is	opgevangen	in	2016,	2015	en	2014.	
	

Honden	IN	 2016	 2015	 2014	
Aanwezig	op	1	januari	(opname	in	voorgaand	jaar)	 10	 9	 12	
Zwerf	 79	 98	 107	
Afstand	 34	 45	 47	
Teruggebracht	 10	 14	 13	
Geboren	asiel	 0	 0	 0	
Anders	IN	(bijv.	uitwisseling)	 11	 0	 0	
Totaal	 144	 166	 179	
	
Tabel	 4	 |	 Aantal	 honden	 dat	 Dierentehuis	 Stevenshage	 in	 2016,	 2015	 en	 2014	 heeft	 verlaten,	 na	 in	
datzelfde	jaar	te	zijn	opgevangen.	
	

Honden	UIT	 2016	 2015	 2014	
Retour	eigenaar	 75	 94	 97	
Nieuw	tehuis	 54	 47	 60	
Geëuthanaseerd	of	overleden	 4	 3	 3	
Anders	UIT	(bijv.	uitwisseling)	 0	 1	 1	
Totaal	 133	 148	 161	
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Tabel	5	|	Aantal	katten	dat	in	Dierentehuis	Stevenshage	is	opgevangen	in	2016,	2015	en	2014.	
	

Katten	IN	 2016	 2015	 2014	
Aanwezig	op	1	januari	(opname	in	voorgaand	jaar)	 40	 49	 34	
Zwerf	 364	 387	 412	
Afstand	 115	 134	 125	
Teruggebracht	 39	 33	 36	
Geboren	asiel	 21	 11	 12	
Uitwisseling	 35	 7	 12	
Anders	IN	 0	 9	 0	
Totaal	 614	 630	 631	
	
Tabel	6	|	Aantal	katten	dat	Dierentehuis	Stevenshage	in	2016,	2015	en	2014	heeft	verlaten,	na	in	datzelfde	
jaar	te	zijn	opgevangen.	
	

Katten	UIT	 2016	 2015	 2014	
Retour	eigenaar	 165	 174	 154	
Nieuw	tehuis	 331	 331	 336	
Geëuthanaseerd	of	overleden	 52	 55	 69	
Anders	UIT	(bijv.	retour	wild	of	uitwisseling)	 14	 6	 6	
Totaal	 562	 566	 565	
	
Tabel	7	|	Aantal	diverse	dieren	dat	in	Dierentehuis	Stevenshage	is	opgevangen	in	2016,	2015	en	2014.	
	

Diverse	dieren	IN	 2016	 2015	 2014	
Aanwezig	op	1	januari	(opname	in	voorgaand	jaar)	 8	 11	 9	
Zwerf	 97	 94	 172	
Afstand	 33	 33	 18	
Teruggebracht	 9	 11	 6	
Geboren	asiel	 5	 10	 2	
Uitwisseling	 2	 1	 0	
Totaal	 154	 160	 207	
	
Tabel	8	|	Aantal	diverse	dieren	dat	Dierentehuis	Stevenshage	in	2016,	2015	en	2014	heeft	verlaten,	na	in	
datzelfde	jaar	te	zijn	opgevangen.	
	

Diverse	dieren	UIT	 2016	 2015	 2014	
Retour	eigenaar	 22	 19	 16	
Nieuw	tehuis	 114	 116	 132	
Geëuthanaseerd	of	overleden	 12	 8	 37	
Anders	UIT	(bijv.	uitwisseling)	 3	 4	 6	
Totaal	 151	 147	 191	
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1.2.2	 Verblijfsduur,	verzorgingsdagen	en	dagbezetting	asieldieren	
	

Tabel	9	|	Gemiddelde	verblijfsduur	van	asieldieren	in	Dierentehuis	Stevenshage	in	2016,	2015	en	2014.	
Gemiddelde	verblijfsduur	in	dagen	 2016	 2015	 2014	
Honden	1	 20	 	 18	 15	
Katten	 29	 25	 26	
Diverse	dieren	 29	 29	 41	

	

1	De	vermelde	gemiddelde	verblijfsduur	is	inclusief	zwerfhonden	die	binnen	enkele	dagen	met	hun	eigenaar	
worden	herenigd.	De	gemiddelde	verblijfsduur	van	herplaatste	honden	in	2016	was	50	dagen.	
	
Tabel	10	|	Aantal	verzorgingsdagen	van	asieldieren	in	Dierentehuis	Stevenshage	in	2016,	2015	en	2014.	
	

Totaal	aantal	verzorgingsdagen	 2016	 2015	 2014	
Honden	 3.536	 2.764	 2.551	
Katten	 17.280	 14.813	 15.566	
Diverse	dieren	 4.508	 4.421	 8.175	
Totaal	 25.324	 21.998	 26.292	
	
Tabel	11	|	Gemiddeld	aantal	aanwezige	asieldieren	in	Dierentehuis	Stevenshage	in	2016,	2015	en	2014.	
	

Gemiddeld	aantal	aanwezige	asieldieren	per	dag	 2016	 2015	 2014	
Honden	 10	 8	 7	
Katten	 48	 40	 42	
Diverse	dieren	 13	 12	 22	
Totaal	 70	 60	 71	
	
	

	
	

In	2016	werden	er	in	Dierentehuis	Stevenshage	in	totaal	21	kittens	geboren.	
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	 Blog	Intussen	in	het	asiel:	Het	asiel	in	cijfers	

Gepubliceerd	op	13	augustus	2016	op	de	website	van	Dierentehuis	Stevenshage	

	

Week	32:

• 14	nieuwe	zwerfkatten	
• 9	zwerfkatten	terug	naar	huis	
• 3	zwerfhonden	
• 3	zwerfhonden	terug	naar	huis	
• 7	‘diverse’	zwerfdieren	
• 3	‘diverse’	dieren	terug	naar	huis	
• 8	asielkatten	naar	een	nieuw	thuis	
• 3	asielhonden	naar	een	nieuw	thuis	
• 58	gasten	in	ons	kattenpension	
• 21	gasten	in	ons	hondenpension	
• 6	asielhonden	
• 63	asielkatten	
• 110	blikken	kattenvoer	
• 15	kilo	kattenbrokjes	
• 42	kilo	Carnibest	
• 35	zakken	kattengrit	
• 405	liter	zaagsel	
• 15	kilo	stro	
• 10	kilo	hooi	
• 2	kroppen	andijvie,	5	stronkjes	witlof,	

3	appels,	1	bos	wortelen	
• 30	potten	koffie	
• sloten	thee	
• 2	dozen	zoenen	(die	van	chocola)	
• 1	grote	vlaai	
• 2	zakken	brinkies	
• 378	wandelingen	met	de	honden	
• 523	gegooide	tennisballen	(ongeveer)	

• 320	door	het	vaste	personeel	gewerkte	
uren	

• 53	niet	gedeclareerde	overuren	
• 560	door	vrijwilligers	gewerkte	uren	
• 735.000	gezette	stappen	(naar	beneden	
afgerond)	

• 567	afgewassen	hondenvoerbakken	
• 49	trommels	was	(handdoeken,	
theedoeken,	vaatdoekjes,	fleecekleden,	
wollen	dekens,	mandjes)	

• 1	gebitssanering	
• 1	sterilisatie	poes	
• 1	castratie	konijn	
• 30	inentingen	
• 6	microchips	
• 1	schimmelkweek	(negatief!!)	
• 70	extra	maaltijden	tijdens	de	
avondronde	

• 4	volle	afvalcontainers	à	1100	liter	
• 3	rollen	poepzakjes	
• 21	uur	geopend	voor	klanten	
• 180	inkomende	telefoongesprekken,	9	
uur	en	14	minuten	gesprekstijd	

• 121	uitgaande	telefoongesprekken,	3	
uur	en	37	minuten	gesprekstijd	

• 57	pin	transacties	
• Vele,	vele	kwispels	en	kopjes	
• En	even	zovele	blije	mensen	

	

Nicolette 
Beheerder	van	Dierentehuis	Stevenshage	
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2	 Pension	en	trimsalon	
	
2.1	 Pensionvoorzieningen	
	
Dierentehuis	 Stevenshage	 biedt	 pensionvoorzieningen	 voor	 honden	 en	 katten	 en	 in	 beperkte	
mate	ook	voor	konijnen,	knaagdieren	en	volièrevogels.	Over	2016	laat	het	pension	bij	alle	dieren,	
maar	 met	 name	 bij	 de	 katten	 een	 stijging	 zien	 in	 het	 aantal	 verzorgingsdagen.	 Het	 aantal	
aanvragen	 voor	 pensionplaatsen	 in	 de	 zomer	 overstijgt	 elk	 jaar	 weer	 het	 aanbod.	 In	 de	
zomervakantie	en	de	meeste	andere	schoolvakanties	zijn	alle	beschikbare	plaatsen	dan	ook	bezet.	
In	december	is	er	in	de	hondenkennel	verbouwd	aan	de	verwarmingsinstallatie	en	hebben	we	zo	
min	mogelijk	pensionhonden	aangenomen	in	die	periode.	Een	andere	reden	daarvoor	is	dat	er	in	
die	periode	een	relatief	groot	aantal	asielhonden	aanwezig	was	(20).	
	
Bij	de	katten	zijn	er	60	pensionplaatsen,	die	tijdens	de	bouwvakvakantie	en	rond	de	feestdagen	in	
december	 allemaal	 bezet	 waren.	 Dit	 is	 niet	 veranderd	 ten	 opzichte	 van	 voorgaande	 jaren.	 De	
stijging	in	bezetting	die	we	zien	bij	de	pensionkatten,	komt	dus	voornamelijk	doordat	mensen	ook	
buiten	de	schoolvakanties	hun	kat	vaker	in	pension	onderbrengen.	Doordat	bij	de	asielkonijnen	de	
bezetting	 bij	 vlagen	 zeer	 groot	 was,	 hebben	 we	 een	 conservatief	 aannamebeleid	 moeten	
hanteren	 voor	 de	 pensionkonijnen.	 Hierdoor	 is	 het	 aantal	 pensiondagen	 nagenoeg	 gelijk	
gebleven.	
	
Per	 1	 maart	 2016	 zijn	 onze	 tarieven	 verhoogd,	 waaronder	 ook	 de	 pensiontarieven.	 Naar	
aanleiding	hiervan	hebben	we	geen	annuleringen	gezien.	Ons	pension	staat	goed	aangeschreven	
en	 regionaal	 gezien	 zijn	 onze	 pensionprijzen	 zeer	 concurrerend.	 Het	 voornemen	 is	 daarom	 om	
onze	pensionprijzen	gefaseerd	aan	te	passen.	
	
Zoals	elk	jaar	hebben	we	ook	in	2016	ruimte	gemaakt	voor	dieren	van	wie	de	eigenaar	plotseling	
in	een	ziekenhuis	of	instelling	voor	geestelijke	gezondheidszorg	moest	worden	opgenomen.	Over	
het	 algemeen	 zijn	 deze	 dieren	 niet	 welkom	 in	 andere	 pensions,	 ook	 omdat	 ze	 meestal	 niet	
volgens	de	voorschriften	zijn	ingeënt.	Wij	zien	het	als	onze	sociale	plicht	om	ook	deze	dieren	op	te	
vangen.	 Hoewel	 het	 soms	 nogal	 moeite	 kost	 om	 het	 pensionverblijf	 betaald	 te	 krijgen	
(bijvoorbeeld	als	de	eigenaar	niet	aanspreekbaar	is)	weten	we	inmiddels	uit	ervaring	meestal	wel	
welke	wegen	we	daarvoor	moeten	bewandelen.	
	
2.2	 Cijfers	pension	
	
Tabel	12	|	Gemiddeld	aantal	aanwezige	pensiondieren	in	Dierentehuis	Stevenshage	in	2016,	2015	en	2014.	
	

Gemiddeld	aantal	aanwezige	pensiondieren	per	dag	1	 2016	 2015	 2014	
Honden	 14	 14	 14	
Katten	 27	 24	 21	
Diverse	dieren	 4	 3	 1	
Totaal	 45	 41	 36	

	

1	In	vakantieperioden	ligt	het	gemiddeld	aantal	aanwezige	pensiondieren	per	dag	hoger	dan	het	hier	
vermelde	jaargemiddelde.	
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Tabel	13	|	Aantal	verzorgingsdagen	pensiondieren	in	Dierentehuis	Stevenshage	in	2016,	2015	en	2014.	
	

Totaal	aantal	verzorgingsdagen	pension	 2016	 2015	 2014	
Honden	 5.254	 5.223	 5.272	
Katten	 9.913	 9.030	 7.564	
Diverse	dieren	 1.329	 1.309	 443	
Totaal	 16.496	 15.562	 13.279	
	
	
2.3	 Trimsalon	
	
In	 Dierentehuis	 Stevenshage	 is	 sinds	 2012	 Trimsalon	 Stevenshage	 gevestigd.	 Waar	 de	
voorzieningen	voor	vachtverzorging	vroeger	alleen	voor	asieldieren	met	een	verwaarloosde	vacht	
werden	 gebruikt,	 is	 de	 trimsalon	 tegenwoordig	 ook	 tegen	 betaling	 toegankelijk	 voor	
pensiondieren	 en	 voor	 dieren	 van	buitenaf.	 In	 2016	werd	de	 trimsalon	 een	 volle	 dag	per	week	
bemand,	waarop	per	dag	gemiddeld	vier	dieren	uitgebreid	onder	handen	worden	genomen	door	
asielmedewerkster	 Annika.	 De	 opbrengsten	 van	 de	 trimsalon	 komen	 volledig	 ten	 goede	 aan	
Dierentehuis	Stevenshage.	
	

	
	

Hondenverzorgster	Annika	aan	het	werk	in	de	trimsalon.	Deze	foto	is	onderdeel	van	de	serie	
Beestenwerk	door	dierenfotograaf	Sanne	van	de	Berg.
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3		 Dierenarts	
	
Dierenartsenpraktijk	 De	 Keerhoeve	 is	 de	 vaste	 dierenartsenpraktijk	 voor	 Dierentehuis	
Stevenshage.	 Tweemaal	 per	 week	 komt	 een	 van	 de	 dierenartsen	 naar	 het	 asiel	 om	 de	
binnengekomen	dieren	te	onderzoeken	en	indien	nodig	te	vaccineren.	Ook	dieren	die	al	langer	in	
het	asiel	zijn	en	medische	zorg	nodig	hebben,	kunnen	op	dit	spreekuur	terecht.	In	geval	van	acute	
zorg	staan	de	dierenartsen	van	de	Keerhoeve	24	uur	per	dag	voor	ons	klaar;	voor	het	uitvoeren	
van	 ingrepen	en	operaties	vervoeren	wij	de	dieren	zelf	naar	de	nabij	 gelegen	praktijk.	Voor	ons	
jaarverslag	 leverde	 dierenarts	 en	 eigenaar	 van	 Dierenartsenpraktijk	 De	 Keerhoeve	 Roel	 Koster	
onderstaande	bijdrage.	
	
	

Niesziekte	in	asiel	en	pension	
	
Afgelopen	 jaar	 heeft	 er	 zich	 in	 Dierentehuis	 Stevenshage,	 ondanks	 een	 strikt	
entingsbeleid,	toch	een	niesziekteprobleem	onder	de	katten	voorgedaan.	De	vraag	is:	hoe	
kan	zoiets?	
	
Niesziekte	is	een	ziekte	waarbij	de	belangrijkste	oorzaak	ligt	in	een	tweetal	virussen:	een	
feline	herpesvirus	en	een	feline	calicivirus.	Daarnaast	kan	de	niesziekte	verergerd	worden	
door	 bacteriën,	 die	 voor	 een	 groot	 deel	 normale	 bewoners	 van	 de	 voorste	 luchtwegen	
zijn.		
	
Als	 in	zijn	algemeenheid	een	mens	of	een	dier	besmet	wordt	door	een	ziekteverwekker,	
zal	het	lichaam	reageren	met	een	afweerreactie.	Dit	kan	de	vorming	van	antilichamen	zijn,	
die	specifiek	tegen	de	betreffende	ziekte	door	het	lichaam	gemaakt	worden	en/of	het	kan	
een	 activatie	 van	 witte	 bloedcellen	 geven,	 die	 de	 ziekte	 verwekker	 letterlijk	 gaan	
aanvallen.	 Als	 er	 iets	 misgaat	 met	 deze	 afweerreactie	 kan	 de	 ziekteverwekker	 de	
overhand	 krijgen	 waardoor	 de	 mens	 of	 het	 dier	 overlijdt	 als	 gevolg	 van	 de	 infectie.	
Gelukkig	 gebeurt	 dit	 niet	 vaak.	 Een	 ziekte	waarvoor	 dit	 kan	 gelden	 is	 bij	 katten	 infectie	
door	 een	 parvovirus,	 bij	 katteneigenaren	 beter	 bekend	 als	 kattenziekte.	 De	 mortaliteit	
(het	percentage	dieren	dat	overlijdt)	bij	niet	geënte	katten	is	ongeveer	98%.	Dit	is	dus	een	
goede	 reden	om	de	kat	 te	 laten	enten,	wat	bij	een	grote	meerderheid	van	de	katten	 in	
onze	regio	ook	gebeurt.	
	
Niesziekte	 verloopt	 gelukkig	 niet	 zo	 heftig,	 want	 slechts	 bij	 uitzondering	 zal	 een	 dier	
hieraan	 overlijden.	 Het	 betreft	 dan	 meestal	 hele	 jonge	 of	 hele	 oude	 dieren.	 Bij	 een	
niesziekte	 infectie	 maken	 virussen	 de	 slijmvliezen	 van	 de	 voorste	 luchtwegen	 kapot,	
waarna	bacteriën,	die	altijd	op	de	slijmvliezen	van	de	voorste	luchtwegen	leven,	voor	een	
veel	 heftiger	 ziekteverloop	 kunnen	 zorgen.	 In	 dit	 stadium	 kan	 het	 gebruik	 van	 een	
antibioticum	soms	noodzakelijk	zijn	om	de	secundaire	bacteriële	infecties	te	bestrijden.	
	
Gelukkig	is	het	mogelijk	om	onze	katten	op	een	kunstmatige	manier	te	beschermen	tegen	
niesziekte,	 namelijk	 door	 een	 enting.	 Deze	 niesziekte	 enting	 moet	 tweemaal	 gegeven	
worden	met	een	tussentijd	van	3	tot	4	weken.	Daarna	volstaat	één	enting	per	jaar.	
	
	
	

Lees	verder	op	de	volgende	pagina		!	
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Vervolg	van	pagina	13	
	
	
In	 het	 pension	 van	 Dierentehuis	 Stevenshage	 worden	 alleen	 goed	 geënte	 dieren	
toegelaten.	 Hoe	 kan	 het	 dan	 zijn,	 dat	 er	 zich	 toch	 niesziekteproblemen	 voor	 kunnen	
doen?	
	
Een	enting	geeft	nooit	een	bescherming	van	100%	
Het	 is	 bijvoorbeeld	 mogelijk,	 dat	 een	 kat	 op	 het	 moment	 van	 de	 enting	 een	 infectie	
doormaakt,	die	aan	het	dier	op	dat	moment	niet	te	merken	is.	We	spreken	dan	van	een	
subklinische	 infectie.	 De	 weerstand	 die	 dan	 door	 het	 lichaam	 in	 reactie	 op	 de	 enting	
opgebouwd	wordt,	is	dan	niet	optimaal.	
	
Niesziekte	als	verstekeling		
Het	 virus	 kan	 door	 geënte	 dieren	 aan	 de	 buitenzijde	 van	 het	 lichaam	 meegenomen	
worden,	net	zo	goed	als	dat	wij	het	virus	aan	handen	en	kleding	van	de	ene	kat	naar	de	
andere	 kat	 over	 kunnen	 brengen.	 De	 besmettingsdruk	 kan	 zo	 in	 een	 pension	 hoger	
worden.	
	
Groot	aantal	dieren	per	oppervlakte	eenheid	
Binnen	een	ruimte	of	kamer	is	de	overdracht	van	virus	van	het	ene	naar	het	andere	dier	
veel	 gemakkelijker	dan	 in	de	open	 lucht.	Niesziekte	kan	 zich	ook	heel	 goed	via	de	 lucht	
verspreiden.	 In	de	buitenlucht	kan	een	afstand	van	enkele	meters	tussen	twee	dieren	al	
voldoende	 zijn	 om	 een	 infectie	 niet	 over	 te	 laten	 gaan.	 In	 een	 ruimte	met	 relatief	 veel	
dieren	per	oppervlakte	eenheid	is	de	afstand	tussen	dieren	vaak	kleiner.	
	
Het	bestaan	van	dragerschap	
Bij	 niesziekte	 kan	dragerschap	voor	het	herpesvirus	een	probleem	zijn.	Dit	houdt	 in	dat	
een	dier	 een	 ziekte	bij	 zich	draagt	 zonder	deze	 ziekte	definitief	 te	overwinnen,	maar	er	
geen	 symptomen	van	 toont.	 Een	 voorbeeld	bij	mensen	 van	dragerschap	 is	 de	 koortslip,	
wat	ook	het	gevolg	van	een	infectie	met	een	herpesvirus	 is.	Bij	omstandigheden	die	een	
dier	stress	bezorgen	kan	de	weerstand	van	een	dier	afnemen	en	kan	deze	patiënt	alsnog	
het	virus	uit	gaan	scheiden.		

	
Als	 er	 zich	 dus	 binnen	 een	 groep	 dieren	 in	 een	 pension	 problemen	 voordoen	 zoals	 net	
beschreven,	 kan	 een	 infectie	 zich	 gaan	 opbouwen	 en	 kan	 er	 steeds	 meer	 virus	 in	 een	
ruimte	komen.	Steeds	meer	dieren	kunnen	dan	 toch	een	beetje	niesziekte	gaan	krijgen,	
ondanks	het	feit	dat	ze	goed	geënt	zijn.	In	het	algemeen	zal	dit	bij	de	dieren	niet	leiden	tot	
grote	 problemen,	 al	moeten	 er	 vaak	wel	 tijdelijk	 aanpassingen	 gedaan	worden	 aan	 het	
eten	om	de	eetlust	bij	 een	verstopte	neus	 te	behouden.	Ook	worden	er	 in	 zo’n	 situatie	
veel	extra	quarantaine-eisen	gesteld	aan	verzorgers	van	de	dieren.	
	
Als	 een	 groep	 niet-geënte	 katten	 in	 een	 pension	 bij	 elkaar	 worden	 gezet,	 zouden	 de	
gevolgen	van	een	niesziekte-uitbraak	heel	ernstig	kunnen	worden.	Enten	 in	een	pension	
blijft	dus	altijd	een	absolute	noodzaak.	

	

Roel Koster 
	

Dierenartsenpraktijk	Keerhoeve
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4	 Vrijwilligers	
	
4.1	 Vrijwilligers	maken	het	verschil	
	
Vrijwilligers	zijn	de	handen	en	voeten	van	Dierentehuis	Stevenshage.	Zonder	de	honderden	uren	
inzet	van	alle	vrijwilligers	zou	het	asiel	er	wel	héél	anders	voor	staan.	Zij	helpen	een	halve	of	hele	
dag	mee	met	 alle	 dagelijkse	werkzaamheden	 die	 er	 in	 het	 asiel	 zijn.	 Naast	 het	 uitlaten	 van	 de	
honden,	verzorging	van	de	asielkatten,	het	schoonmaken	van	alle	verblijven,	en	het	knuffelen	en	
spelen	met	de	dieren	bestaan	de	dagelijkse	taken	uit	ook	uit	huishoudelijke	zaken	als	het	draaien	
van	 vele	 wassen,	 dweilen,	 ramen	 zemen	 en	 tuinwerkzaamheden.	 Daarnaast	 zijn	 er	 ook	
vrijwilligers	actief	buiten	het	asielgebouw	waar	zij	onder	andere	collecteren,	het	asiel	op	markten	
vertegenwoordigen	en	nacontroles	doen	bij	geplaatste	dieren.		
	
Vrijwilligers	 maken	 bij	 Dierentehuis	
Stevenshage	 het	 verschil	 tussen	 bed,	 bad	 en	
brood	 en	 voldane,	 blije,	 moegespeelde	
asielkatten.	 Het	 verschil	 tussen	 zich	 door	
verveling	 schor	 geblafte	 honden	 en	 honden	
die	 zich	 na	 een	 lange	 wandeling	 voldaan	 in	
hun	 mand	 oprollen.	 Het	 verschil	 tussen	 een	
groezelig	 en	 een	 stralend	 fris	 asiel.	 Het	
verschil	tussen	een	antieke	website	en	een	up-
to-date	 responsief	 systeem.	 Om	 de	
vrijwilligers	 te	 bedanken	 voor	 hun	
enthousiasme	en	tomeloze	inzet	hebben	we	in	
september	 de	 jaarlijkse	 barbecue	 weer	
georganiseerd	 en	 hebben	 we	 het	 jaar	 in	
december	 gezamenlijk	 afgesloten	 met	 een	
gezellige	 ‘warme	 chocolademelk	 borrel’.	 Als	
dank	 voor	 hun	 inzet	 kregen	 alle	 vrijwilligers	
een	 duurzame	 waterfles	 met	 het	 logo	 van	
Dierentehuis	Stevenshage.		
	
4.2	 Introductiebijeenkomst	vrijwilligers	
	
In	2016	hebben	we	vrijwel	maandelijks	een	informatieavond	gehouden	voor	aspirant	vrijwilligers.	
Alle	nieuwe	vrijwilligers	zijn	verplicht	om	eerst	zo'n	avond	bij	te	wonen.	Met	een	maximum	aantal	
deelnemers	van	rond	de	20,	zijn	de	avonden	altijd	ruim	van	tevoren	volgeboekt,	al	komen	niet	alle	
mensen	 die	 zich	 hebben	 ingeschreven	 ook	 daadwerkelijk	 opdagen.	 Op	 zo'n	 avond	 krijgen	 de	
mensen	 een	 korte	 uitleg	 over	 Dierentehuis	 Stevenshage	 en	 de	 dieren,	 wat	 er	 van	 hen	 wordt	
verwacht	 en	wat	 een	 vrijwilliger	 van	 Stevenshage	mag	 verwachten.	 Na	 afloop	 kunnen	mensen	
zich	inschrijven	om	een	eerste	keer	te	komen	meehelpen.	
	
Een	groot	voordeel	van	deze	avonden	is	dat	alle	nieuwe	mensen	dezelfde	algemene	informatie	te	
horen	krijgen.	Het	nadeel	van	deze	avonden	 is	echter	dat	er	elke	maand	15-20	mensen	moeten	
worden	ingewerkt.	Een	deel	hiervan	haakt	ook	weer	relatief	snel	af,	wat	voor	het	vaste	personeel	
een	fikse	belasting	is.	Van	elke	groep	vrijwilligers	bleven	er	in	het	afgelopen	jaar	hoogstens	twee	
of	drie	vast	vrijwilligerswerk	doen.	Het	huidige	vrijwilligersbeleid	verloopt	dus	nog	niet	naar	volle	
tevredenheid	van	het	personeel.	 In	2017	gaan	we	daarom	op	zoek	naar	een	nieuwe	manier	van	
selecteren	en	inwerken	van	vrijwilligers.	

In	2016	namen	we	afscheid	van	‘asielmedewerker’	
Sam,	de	herder	van	een	van	onze	vrijwilligers.	
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	 Vrijwilliger	uitgelicht: Ans Postma	

	

Interview	door	Laura	Lancee,	Beestenbende	Zomer	2016	
	
Vrijwilligster	Ans	Postma	weet	niet	meer	precies	wanneer	ze	bij	Dierentehuis	Stevenshage	is	
begonnen,	maar	het	zal	een	jaar	of	vijf,	zes	geleden	zijn	geweest.	Ze	houdt	zich	voornamelijk	
bezig	met	 het	 verzorgen	 van	 de	 katten,	maar	 daar	 houdt	 haar	 betrokkenheid	 bij	 het	 asiel	
niet	op:	van	honden	uitlaten	tot	pleegkatten	in	huis	nemen;	Ans	is	van	alle	markten	thuis.		
	
Hoe	ben	je	in	het	asiel	terecht	gekomen?	
Toen	 ik	 enkele	 jaren	 geleden	besloot	 parttime	 te	 gaan	werken,	wilde	 ik	mijn	 vrije	 tijd	 graag	
besteden	aan	asieldieren.	Dus	ging	ik	op	zoek	naar	een	geschikte	plek:	een	asiel	of	opvang.	Ik	
werk	op	onregelmatige	tijden,	dus	ik	kan	geen	vaste	dagen	afspreken.	Dat	was	bij	Dierentehuis	
Stevenshage	geen	probleem,	dus	ben	ik	langs	gegaan	voor	een	eerste	gesprek.	Ik	ben	meteen	
de	ochtend	erop	om	acht	uur	begonnen!	
	
Bij	de	katten	dus!	
Ja,	dat	klopt.	Eigenlijk	wilde	 ik	honden	uitlaten,	maar	omdat	 ik	er	om	acht	uur	 's	ochtends	al	
was	 –	 de	 tijd	 dat	 de	 kattenverzorgers	 beginnen	 –	 kwam	 ik	 daar	 terecht.	 Sindsdien	 kom	 ik	
eigenlijk	alleen	nog	maar	's	middags,	en	toch	ben	ik	de	katten	blijven	verzorgen.	Overigens	doe	
ik	daarnaast	ook	veel	andere	dingen,	van	honden	uitlaten	tot	nazorg	van	geplaatste	dieren,	en	
ik	heb	ook	regelmatig	een	pleegkat	thuis.	Of	kittens.	En	 ik	coördineer	de	 jaarlijkse	collecte	 in	
Sassenheim	en	Voorhout.		
	
Hoe	ziet	een	middagje	Stevenshage	eruit	voor	jou?	
Ik	probeer	per	week	één	of	twee	keer	een	middag	te	komen.	Als	ik	aankom,	vraag	ik	altijd	aan	
de	kattenverzorgers	of	er	bijzonderheden	zijn.	Dat	kunnen	nieuwe	dieren	zijn	die	op	vlooien	
moeten	 worden	 gecontroleerd,	 een	 nestje	 kittens	 dat	 aandacht	 vraagt	 of	 hokken	 van	
geplaatste	of	opgehaalde	dieren	die	ontsmet	moeten	worden.	Zonder	bijzonderheden	doe	 ik	
de	 'gewone'	 kattenverzorging:	 schoonmaken	 van	 de	 hokken,	 knuffelen,	 voeren	 en	 extra	
aandacht	geven	aan	verlegen	of	bange	katten.	
	
Is	er	in	de	afgelopen	jaren	iets	dat	je	is	bijgebleven?			
Een	jaar	of	vier	geleden	kwam	ik	aan	op	het	asiel	en	bleek	de	hele	kattenafdeling	vol	te	zitten	
met	 ongeveer	 40	 in	 beslag	 genomen	 katten,	 van	 alle	 leeftijden	 inclusief	 enkele	 nesten.	 Alle	
dieren	 waren	 ziek	 of	 verwaarloosd	 en	 ze	 moesten	 dus	 allemaal	 verzorgd	 worden:	 gekamd,	
gewassen	en	naar	de	dierenarts	voor	controle,	ook	van	het	gebit.	Het	maakte	indruk	op	me;	ik	
vroeg	 me	 af	 hoe	 ver	 mensen	 het	 kunnen	 laten	
komen,	 maar	 ik	 realiseerde	 me	 ook	 dat	 ik	 als	
vrijwilliger	 echt	 iets	 betekende.	 De	 vaste	
verzorgers	 hadden	 dit	 moeilijk	 alleen	 afgekund.	
Gelukkig	 zijn	 vrijwel	 alle	 dieren	 beter	 geworden	
en	goed	terechtgekomen.	
	
Heb	je	nog	een	afsluitend	woord?	
Ik	 vind	 het	 een	 hele	 fijne	 gedachte	 dat	 er	 voor	
ieder	 dier	 in	 het	 asiel	 –	 hoe	 mooi,	 lelijk,	 klein,	
groot,	 ziek,	 oud	 of	 jong	 –	 altijd	 weer	 een	 huis	
wordt	gevonden.	Door	inzet	van	de	medewerkers,	
maar	ook	van	de	mensen	die	bereid	zijn	een	dier	
in	huis	te	nemen.	Daar	word	ik	blij	van!	
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5	 Personeel	
	
5.1	 Team	Stevenshage	
	
Dierentehuis	 Stevenshage	heeft	 een	 team	van	 zeven	 vaste	medewerkers	 in	 dienst.	 In	 2016	 zijn	
daar	twee	nieuwe	personeelsleden	aan	toegevoegd.		
	
Per	 1	 januari	 2016	 is	 Johan	 Filippo	 op	 basis	 van	 een	 tijdelijk	 contract	 als	 facilitair	medewerker	
toegetreden	tot	Team	Stevenshage.	Hij	bekommert	zich	om	het	asielgebouw	en	het	asielterrein,	
verricht	klein	onderhoud	en	helpt	waar	nodig	ook	bij	het	verzorgen	van	de	dieren.	Zo	maakte	hij	
in	 het	 voorjaar	 van	 2016	 een	 aantal	 klimconstructies	 voor	 de	 buitenrennen	 van	 de	 asiel-	 en	
pensionkatten,	die	daar	uiteraard	heel	blij	mee	waren.	
	
In	 juni	 2016	 kwam	 Eline	 van	 den	 Eijkel	 het	
team	versterken,	eveneens	op	tijdelijke	basis.		
Eline	 is	 een	 oude	 bekende:	 zij	 liep	 eerder	 al	
stage	 bij	 Dierentehuis	 Stevenshage	 en	 was	
vakantiekracht.	Zij	werkt	bij	de	asielkatten	en	
helpt	 uiteraard	 waar	 nodig	 ook	 mee	 op	 de	
andere	 afdelingen.	 Eline	 heeft	 bij	 onze	
asielkatten	 het	 begrip	 'voerverrijking'	 een	
nieuwe	 dimensie	 gegeven.	 Zij	 maakt	
voerpuzzels	 van	 lege	 eierdozen,	wc-rollen	 en	
allerlei	 ander	 wegwerpmateriaal.	 De	 katten	
moeten	 moeite	 doen	 om	 hun	 eten	 te	
bemachtigen	 en	 trainen	 zo	 hun	 hersens	 en	
behendigheid.	
	
	
5.2	 Training	en	ontwikkeling	
	
In	maart	2015	hebben	alle	vaste	personeelsleden	de	herhalingscursus	bedrijfshulpverlening	(BHV)	
gevolgd.	 Deze	 cursus	 wordt	 in	 het	 asielgebouw	 gegeven	 door	 een	 medewerker	 van	 Kompas	
Veiligheidsgroep.	 Alle	 medewerkers	 zijn	 hierna	 weer	 gediplomeerd	 BHV-er.	 Kompas	
Veiligheidsgroep	heeft	ook	een	ontruimingsplan	gemaakt	voor	ons	asielgebouw.	Op	basis	van	dit	
plan	zal	periodiek	een	ontruimingsoefening	worden	gehouden.	
	
In	 het	 eerste	 kwartaal	 van	 2016	 hebben	 alle	 vaste	 medewerkers	 een	 serie	 van	 vijf	
communicatietrainingen	 gevolgd	 over	 het	 omgaan	 met	 moeilijke	 klanten.	 Deze	 workshops	
werden	gegeven	door	Jan	Harings	van	Top	Opleidingsbureau	en	waren	geheel	toegesneden	op	de	
dagelijkse	asielpraktijk.	Het	asielwerk	gaat	 immers	om	dieren	en	dieren	roepen	veel	emoties	op	
bij	mensen.		Wat	klanten	willen,	is	niet	altijd	het	beste	voor	de	dieren.	En	omdat	de	medewerkers	
deze	boodschap	moeten	overbrengen,	zijn	zij	degenen	die	moeten	omgaan	met	de	emoties	van	
de	klanten.	Door	deze	 training	hebben	de	medewerkers	nieuwe	handvatten	gekregen	om	 goed	
met	 deze	 klanten	 om	 te	 kunnen	 gaan.	 Ook	 hebben	 ze	 meer	 vaardigheid	 ontwikkeld	 in	 de	
onderlinge	 communicatie	 en	 kunnen	 ze	 elkaar	 sterke	 punten	 en	 verbetermogelijkheden	 in	 de	
omgang	met	 vrijwilligers	 en	 stagiairs	 aanwijzen.	De	opgedane	 inzichten	uit	 deze	 cursus	worden	
eens	per	half	jaar	onderling	besproken	in	een	personeelsoverleg.	

Hersenwerk	voor	de	katten.	
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6	 Bestuur	
	
In	 2016	 is	 het	 bestuur	 van	 Dierentehuis	 Stevenshage	 van	 samenstelling	 veranderd.	 Nienke	
Ellerbroek	 heeft	 haar	 taken	 als	 algemeen	 bestuurslid	 eind	 2016	 neergelegd.	 Nienke	 heeft	 zich	
ruim	een	 jaar	 actief	 en	betrokken	 ingezet	 voor	het	 asiel.	 Zij	 is	 hiervoor	hartelijk	 bedankt.	 In	 de	
tweede	helft	van	2016	zijn	er	twee	nieuwe	algemeen	bestuursleden	aangetreden:	Marlies	Tiepel	
en	Hans	Varkevisser.	Het	 is	prettig	dat	zij	 zich	willen	 inzetten	voor	het	asiel.	Wij	hopen	voor	de	
komende	periode	een	bestendig	en	slagvaardig	bestuur	te	vormen.	In	Tabel	14	is	de	samenstelling	
van	het	bestuur	aan	het	einde	van	2016	weergegeven.	
	
Tabel	14	|	Samenstelling	bestuur	Stichting	Dierentehuizen	Leiden	en	Omstreken	(SDLO)	eind	2016.	
	

Naam	 Functie	
Lizette	Ploos	van	Amstel	 Voorzitter	
Simon	Vermeij	 Penningmeester	
Henk	Kruit	 Secretaris	
Suzan	Commandeur	

Algemeen	bestuurslid	Marlies	Tiepel	
Hans	Varkevisser	
	
Het	bestuur	komt	maandelijks	bijeen.	Bij	vergaderingen	van	het	bestuur	is	de	beheerder	van	het	
asiel	 altijd	 aanwezig.	 Op	 deze	 wijze	 wordt	 verbinding	 gelegd	 tussen	 de	 resultaten	 van	 de	
bestuursvergadering	en	de	dagelijkse	praktijk	en	vice	versa.	Binnen	het	bestuur	zijn	verschillende	
taakaccenten	belegd,	zoals	bijvoorbeeld	het	onderhouden	van	contacten	met	de	gemeenten	uit	
ons	werkgebied,	 personeel,	 PR	 en	 communicatie	 en	 gebouw	 en	 facilitaire	 zaken.	 Dat	 is	 niet	 in	
beton	 gegoten,	 wij	 willen	 projectmatig	 werken.	 Het	 bestuur	 heeft	 zich	 in	 2016	 gericht	 op	 het	
afronden	van	de	laatste	losse	eindjes	van	de	verbouwing	en	aanpassing	van	het	hondenbos	en	de	
hondenkennel.	Daarnaast	heeft	het	bestuur	natuurlijk	aandacht	gegeven	aan	samenwerking	met	
onze	verschillende	partners.	Deze	samenwerking	is	van	groot	belang	omdat	dit	ons	in	staat	stelt	
onze	werkzaamheden	verder	te	verbeteren.	Verder	heeft	een	herijking	van	de	bestuurlijke	focus	
plaatsgevonden	op	intensivering	en	verdere	verbetering	van	de	communicatie	en	promotie	en	het	
bestendigen	en	verder	uitbouwen	van	de	financiële	basis	van	de	Stichting	Dierentehuizen	Leiden	
en	Omstreken	(SDLO),	die	Dierentehuis	Stevenshage	beheert.	
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7	 Bijdragen	aan	het	asiel	
	
Ieder	 jaar	ontvangen	wij	van	vele	mensen	groot	en	klein,	verenigingen	en	bedrijven	giften	 in	de	
vorm	van	geld	of	in	natura.	Ook	afgelopen	jaar	mochten	we	weer	vele	euro's,	zakken	diervoeding,	
krabpalen,	reismandjes,	konijnenkooien,	theezakjes,	handdoeken,	wasmiddel	en	andere	zaken	in	
ontvangst	nemen.	Wij	zijn	hier	uiteraard	heel	blij	mee!	Sommige	van	deze	zaken	kunnen	we	niet	
direct	 zelf	 gebruiken.	 Zo	 is	 het	 bijvoorbeeld	 zonde	 om	 luxe	 stoffen	 of	 leren	 hondenmanden	 in	
onze	kennel	te	gebruiken	omdat	ze	dan	snel	gesloopt	zouden	worden.	En	soms	krijgen	we	zoveel	
gedoneerd,	 dat	 we	 bijvoorbeeld	 konijnenhokken	 'over'	 hebben.	 Deze	 (bijna)	 nieuwe	 spullen	
worden,	 met	 goedvinden	 van	 de	 gulle	 gever,	 aangeboden	 op	 een	 aparte	 Facebookpagina.	 De	
opbrengsten	komen	rechtstreeks	ten	goede	aan	de	asieldieren.	
	

	
	

Kitten	Olaf	komt	met	de		nodige	medische	problemen	het	asiel	binnen:	hij	blijkt	doof	en	heeft	een	bacteriële	
blaasontsteking.	Na	de	nodige	behandeling	en	voorzorgen	voor	de	rest	van	zijn	leven	vindt	hij	een	baasje.	
	
	
7.1	 Donaties,	collecte,	giften	en	schenkingen	
	
7.1.1	 Financiële	donaties	
De	 financiële	 ondersteuning	 van	Dierentehuis	 Stevenshage	 bestaat	 voor	 een	 belangrijk	 deel	 uit		
eenmalige	of	periodieke	schenkingen,	giften	en	donaties.	Bij	een	 jaarlijkse	bijdrage	van	€15,-	of	
meer	ontvangen	onze	donateurs	vier	maal	per	 jaar	ons	asielblad	Beestenbende.	 In	2016	hadden	
we	 1696	 donateurs.	 Op	 ons	 financiële	 overzicht	 vindt	 u	 ook	 een	 categorie	 giften	 en	 jaarlijkse	
schenkingen.	 Dit	 zijn	 eenmalige	 donaties	 van	 dierenvrienden	 en	 vaak	 ook	 van	 donateurs	 die	
besluiten	om	naast	hun	jaarlijkse	bijdrage	iets	extra’s	te	schenken	aan	de	dieren,	bijvoorbeeld	met	
Kerstmis.	 Sinds	 2014	 is	 het	 niet	meer	 verplicht	 om	 voor	 een	 periodieke	 schenking	 een	 akte	 te	
laten	 opmaken	 bij	 een	 notaris.	 In	 plaats	 hiervan	 is	 het	 voldoende	 om	 een	 overeenkomst	 in	 te	
vullen	en	te	ondertekenen.	 In	2016	hebben	drie	mensen	van	deze	regeling	gebruik	gemaakt	ten	
gunste	van	Dierentehuis	Stevenshage.	
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7.1.2	 Collecte	
Ieder	 jaar	 houden	 we	 een	 huis-aan-huis	 collecte	 om	 geld	 op	 te	 halen	 voor	 Dierentehuis	
Stevenshage.	Wij	moeten	daarvoor	per	gemeente	een	vergunning	aanvragen	 in	de	periodes	die	
nog	 niet	 zijn	 geclaimd	 door	 landelijke	 Goede	 Doelen.	 Dat	 betekent	 meestal	 dat	 er	 nationale	
feestdagen	 in	 onze	 collecteweek	 vallen.	 Op	 die	 feestdagen	mag	 niet	 gecollecteerd	worden.	 Dit	
jaar	 was	 onze	 collecte	 in	 de	 week	 van	 16	 tot	 en	 met	 21	 mei	 2016.	 Er	 is	 in	 die	 periode	
gecollecteerd	 in	 de	 gemeenten	 Leiden,	 Leiderdorp,	 Kaag	 en	 Braassem,	 Katwijk,	 Oegstgeest,	
Teylingen,	 Voorschoten	 en	 Zoeterwoude.	 De	 opbrengsten	 zien	 we	 helaas	 al	 een	 aantal	 jaren	
teruglopen	(Tabel	14).	Wij	denken	dat	dit	vooral	komt	doordat	het	voor	ons	steeds	lastiger	is	om	
vrijwilligers	bereid	te	vinden	om	collecte	te	 lopen,	doordat	mensen	thuis	steeds	minder	contant	
geld	 hebben	 en	 doordat	 het	 collecteren	 in	 beveiligde	 appartementencomplexen	 vaak	 niet	 is	
toegestaan.	Ondanks	dat	zijn	we	heel	blij	met	de	opbrengst,	met	grote	dank	aan	de	alle	collecte-
vrijwilligers	die	vele	kilometers	met	hun	collectebussen	hebben	afgelegd	voor	de	asieldieren.	
	
Tabel	14	|	Collecteopbrengst	voor	Dierentehuis	Stevenshage	over	de	periode	2009	–	2016.	
	

	
	

	
	

Tijdens	de	huis	aan	huis	collecte	van	2016	werden	waar	toegestaan	kaartjes	uitgedeeld	waarmee	mensen	
die	niet	thuis	waren	werden	uitgenodigd	om	via	internet	een	donatie	aan	Dierentehuis	Stevenshage	te	doen.	

€	42,302	

€	29,001	
€	33,487	 €	30,602	
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7.1.3	 Kerstactie	basisschool	De	Tweemaster	
In	december	doneerde	Rooms	Katholieke	Basisschool	De	Tweemaster	uit	Leiden	de	opbrengst	van	
hun	jaarlijkse	Kerstactie	aan	Dierentehuis	Stevenshage.	De	ouders,	leerlingen,	juffen	en	meesters	
brachten	maar	liefst	€	1135,30	bijeen!	
	
7.1.4	 Plastic	tasjes	bij	Panic	Fashion	
De	eigenaren	van	modespeciaalzaak	Panic	Fashion	 in	winkelcentrum	de	Stevensbloem	 in	Leiden	
zijn	 al	 jaren	 fan	 van	 Dierentehuis	 Stevenshage.	 Ze	 hadden	 dit	 jaar	 een	 bijzonder	 idee	 om	 de	
asieldieren	 te	 steunen.	 Sinds	 1	 januari	 2016	 moeten	 winkelklanten	 namelijk	 een	 dubbeltje	
vergoeding	betalen	voor	hun	plastic	boodschappentasjes.	Eigenaren	van	Panic	Fashion,	Patricia	en	
Nick,	 zetten	 een	 gymschoen	 op	 hun	 toonbank	waarin	 al	 deze	 dubbeltjes	werden	 verzameld.	 In	
september	kwamen	ze		de	opbrengst	aan	de	asieldieren	aanbieden:	maar	liefst	78	euro!	
	
7.1.5	 Open	Dag	Manege	Xenophon	
Op	 3	 april	 2016	 hield	 Manege	 Xenophon	 in	 Hazerswoude-Rijndijk	 de	 jaarlijkse	 Open	 Dag.	
Medewerkers	 en	 vrijwilligers	 van	 Dierentehuis	 Stevenshage	 waren	 die	 dag	 aanwezig	 met	 een	
informatiekraam.	 Kinderen	 verkochten	 zelfgemaakte	 cupcakes,	 sleutelhangers	 en	 meer.	 De	
opbrengst	van	de	Open	Dag	werd	geheel	gedoneerd	aan	Dierentehuis	Stevenshage:	we	mochten	
een	prachtig	bedrag	van	€660,85	in	ontvangst	nemen!	
	

	
	

De	opbrengst	van	de	Open	Dag	van	Manege	Xenophon	ging	naar	Dierentehuis	Stevenshage.
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7.1.6	 Materiële	donaties	
Ieder	 jaar	 blijven	 wij	 ons	 verbazen	 over	 de	 grote	 hoeveelheid	 materiële	 giften	 wij	 van	
dierenliefhebbers	 ontvangen.	 Bijna	 iedere	 dag	 staat	 er	 wel	 iemand	 aan	 de	 	 balie	 met	 dekens,	
handdoeken,	mandjes,	hokken	in	alle	soorten	en	maten,	krabpalen,	speeltjes,	wasmiddelen,	zeep	
etc.	Ook	snoepjes	en	hondenkoekjes	krijgen	we	veel	aangeboden,	dit	betekent	dat	we	de	dieren	
regelmatig		extra	kunnen	verwennen.	De	betrokkenheid	en	gulheid	van	mensen	bereikt	tijdens	de	
jaarlijkse	Open	Asieldag	traditioneel		een	hoogtepunt.	Op	de	voorraad	huishoudelijke	artikelen	die	
wordt	gebracht,	kunnen	we	lange	tijd	teren.	
	
Wij	merken	hier	ook	graag	de	enorme	 impact	van	
social	 media	 op.	 Toen	 we	 afgelopen	 zomer	
kampten	 met	 een	 niesziekte	 uitbraak	 waardoor	
veel	 katten	niet	goed	aten,	deden	we	een	oproep	
via	Facebook	voor	extra	 lekker	blikvoer.	De	dagen	
erna	 kregen	we	 van	 alle	 kanten	 donaties	 voor	 de	
katten.	Mensen	bestelden	bij	webwinkels	en	lieten	
dat	 bij	 het	 asiel	 bezorgen,	 gingen	 naar	 de	
dierenwinkel	 en	 kwamen	 het	 brengen	 of	 hadden	
nog	 iets	 in	 de	 kast	 staan	 en	 gaven	 dat	 af	 bij	 de	
balie.	Het	was	ook	voor	de	medewerkers	geweldig	
om	 te	 merken	 hoeveel	 mensen	 bereid	 zijn	 het	
asiel	daadwerkelijk	te	steunen.	
	
Dierenwinkels	en	tuincentra	bellen	ons	regelmatig	op	omdat	ze	dierenvoeding	hebben	die	bijna	
aan	de	uiterste	verkoopdatum	 is.	Het	 is	vaak	een	sta-in-de-weg	 in	de	magazijnen.	Wij	proberen	
het	daarom	zo	snel	mogelijk	op	te	halen	en	merken	dat	dit	op	prijs	wordt	gesteld.	Groothandel	en	
vaste	 leverancier	 Tijssen	 doneerde	 afgelopen	 jaar	 een	 enorme	 partij	 diepvriesvoeding.	 Hier	
zeggen	we	natuurlijk	geen	nee	tegen,	al	hebben	we	alle	beschikbare	diepvriesruimte	(in	het	asiel	
en	bij	medewerkers	en	vrijwilligers	thuis)	moeten	aanspreken	om	alles	kwijt	te	kunnen.	Intratuin	
Voorschoten	doneerde	afgelopen	 jaar	behalve	 incourante	dierenvoeding	ook	planten	voor	 in	de	
tuin	 rond	het	asiel.	Daarnaast	wijzen	de	medewerkers	 van	hun	dierenafdeling	klanten	actief	op	
onze	asielkonijnen	waarbij	ze	gebruik	maken	van	een	map	met	plaatsbare	asielkonijnen,	die	door	
een	vrijwilliger	up	to	date	wordt	gehouden.	
	

Oude	 tennisballen	 krijgen	 een	
tweede	 leven	op	de	hondenafdeling	
van	 ons	 asiel	 en	 pension,	 dankzij	
Overbos	 Tennisclub	 Warmond	 en	
Oegstgeester	Lawn	Tennis	Club.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Inzameling	van	tennisballen	bij	Overbos	
Tennisclub	Warmond.	

Aan	een	oproep	op	Facebook	voor	voer	voor	de		
zieke	katten	werd	massaal	gehoor	gegeven.	
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7.2	 Sponsoring	
	
Dierentehuis	Stevenshage	werd	in	2016	ondersteund	door	verschillende	sponsors.	Hieronder	een	
dankbare	greep	uit	de	vele	initiatieven	die	het	afgelopen	jaar	voor	ons	asiel	zijn	ondernomen.	
	
7.2.1	 Hondenfoto’s	op	het	strand	
Samen	 met	 hondenfotograaf	 Maud	 Velders	 organiseerden	 we	 in	 juli	 een	 evenement	 op	 het	
Noordwijkse	 strand.	 Maud	 presteerde	 het	 om	 in	 één	 zondag	 	 op	 het	 drukke	 Noordwijkse	
hondenstrand	 bijna	 vijftig	 honden	 op	 de	 foto	 te	 zetten	 voor	 het	 goede	 doel.	 De	 volledige	
opbrengst	van	de	verkoop	van	de	volledig	gesponsorde	goodiebags	en	minifotosessies	ging	naar	
het	asiel.	Mensen	konden	van	 tevoren	 inschrijven	maar	ook	mensen	die	 toevallig	op	het	 strand	
waren,	konden	meedoen.	De	opbrengst	was	ruim	750	euro!	
	

	
	
	
7.2.2	 Adoptiehokken	en	sponsorbordjes	
Het	 is	 mogelijk	 om	 een	 van	 de	 vele	 hokken	 van	 de	 dieren	 in	 Dierentehuis	 Stevenshage	 te	
adopteren.	Wij	 hebben	hondenkennels	 (€120,-	 per	 jaar	 voor	 een	hele	 kennel	 of	 €60,-	 	 per	 jaar	
voor	 een	 halve	 kennel),	 kattenhokken	 (€50,-	 per	 jaar)	 en	 konijnenhokken	 (€35,-	 per	 jaar)	 die	
geadopteerd	kunnen	worden.	Op	de	hokken	wordt	een	bordje	geplaatst	met	daarop	 	een	 tekst	
naar	keuze	van	de	adoptant.	Liever	een	plekje	op	onze	sponsor	Wall	of	Fame	in	de	centrale	hal?	
Voor	€50	per	jaar	kun	je	hier	een	plekje	afnemen	waarbij	het	ook	mogelijk	is	een	foto	te	plaatsen.	
Adoptanten	van	dierenhokken	en	sponsors	van	bordjes	op	onze	Wall	of	Fame	krijgen	ons	asielblad	
Beestenbende	 vier	 maal	 per	 jaar	 thuisgestuurd.	 In	 2016	 hadden	 wij	 197	 adoptanten	 van	
dierenverblijven	en	sponsors	van	de	Wall	of	Fame.	
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7.2.3	 Stichting	DierenLot	
Sinds	april	2015	staat	er	bij	ons	op	het	terrein	een	grote	oranje	container	van	Stichting	DierenLot.	
Mensen	kunnen	bij	ons	oude	kleding,	textiel	en	schoenen	inleveren.	Het	maakt	hierbij	niet	uit	of	
de	kleding	nog	draagbaar	is	of	niet	(wel	schoon).	Voor	iedere	ingezamelde	kilo	textiel	ontvangen	
wij	een	(door	de	marktprijzen	wisselende)	bijdrage.	Stichting	DierenLot	werkt	hiervoor	samen	met	
Sam’s	Kledingactie.	Zij	verkopen	nog	bruikbare	kleding	en	schoenen	via	tweedehands	winkels	en	
het	overige	textiel	wordt	gerecycled.	Velen	weten	inmiddels	de	oranje	container	op	ons	terrein	te	
vinden.	De	container	is	regelmatig	tot	aan	de	rand	gevuld.	De	kleding	bewaren	we	daarom	nu	in	
een	 aparte	 ruimte	 en	 regelmatig	 bellen	 we	 Stichting	 DierenLot	 met	 het	 verzoek	 de	 tientallen	
zakken	 te	 komen	ophalen	omdat	ook	het	hok	 vol	dreigt	 te	 raken.	Deze	actie	heeft	ons	 in	2016	
bijna	€	1.100,-	opgeleverd.	
	
	

	
	

Het	asiel	ontvangt	een	bijdrage	voor	kleding	die	via	de	container	van	Stichting	DierenLot	wordt	ingezameld.	
	
	
7.2.4	 Carnibest	
De	producent	van	Carnibest	(diepvriesvers	vleesvoeding	voor	honden	en	katten)	schenkt	ons	
regelmatig	incourant	voer	voor	onze	asielhonden.	Overigens	zijn	wij	ook	verkooppunt	van	
Carnibest.		Honden-	en	katteneigenaren	kunnen	bij	ons	terecht	voor	de	vleesvoeding.	Hebben	wij	
een	product	niet	op	voorraad?	Geen	probleem,	wij	bestellen	het	graag.	De	gehele	opbrengst	komt	
ten	goede	aan	de	asieldieren.	Dit	betekent	dat	honden-	en	katteneigenaren	dus	ook	hun	bijdrage	
leveren	aan	het	asiel	door	Carnibest	bij	ons	te	kopen.	Win-win.	
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7.3	 Nalatenschappen	en	legaten	
	
7.3.1	 Notariële	registers	
De	 gegevens	 van	 de	 Stichting	 Dierentehuizen	 Leiden	 en	 omstreken	 (SDLO)	 staan	 al	 jaren	 in	
Fikkert’s	 Jaarboek,	 een	 uitgave	 van	 de	 Koninklijke	 Notariële	 Beroepsorganisatie	 en	 in	 de	
Notarisagenda	die	jaarlijks	aan	alle	notarissen	in	Nederland	wordt	toegezonden.	Hierdoor	zijn	de	
correcte	 gegevens	 van	 de	 stichting	 makkelijk	 toegankelijk	 voor	 alle	 notarissen	 in	 Nederland.	
Verder	staat	er	een	vermelding	op	de	website	van	Notaris	Online.	Op	deze	manier	heeft	iedereen	
toegang	 tot	 de	 juiste	 gegevens	 van	 de	 stichting	 indien	 zij	 de	 asieldieren	 wat	 willen	 nalaten.	
Stichting	 Dierentehuizen	 Leiden	 e.o.	 is	 door	 de	 belastingdienst	 aangewezen	 als	 Algemeen	 Nut	
Beogende	Instelling	(ANB).	Dit	betekent	dat	er	over	legaten	of	nalatenschappen	geen	erfbelasting	
hoeft	 worden	 afgedragen	 door	 de	 stichting.	 Afgelopen	 jaar	 hebben	 we	 weer	 een	 aantal	
nalatenschappen	en	legaten	mogen	ontvangen.	
	
7.3.2	 Fonds	op	naam	
Een	 nieuwe	 ontwikkeling	 op	 notarieel	 gebied	 is	 het	 Fonds	 op	 naam.	 Hierover	 hebben	 we	 van	
diverse	kanten	vragen	om	informatie	ontvangen.	Hiermee	kunnen	mensen	tijdens	hun	leven	of	na	
hun	overlijden	een	som	geld	doneren	aan	Dierentehuis	Stevenshage.	Deze	som	geld	krijgt	dan	een	
specifieke	 bestemming	 (bijvoorbeeld	 'medische	 kosten	 voor	 seniorkatten'	 of	 'voeding').	 Bij	
voldoende	 hoge	 bedragen	 kan	 er	 ook	 een	 speciale	 stichting	 voor	 worden	 opgericht	 die	 wordt	
beheerd	 door	 het	 bestuur	 van	 de	 Stichting	 voor	 Dierentehuizen	 Leiden	 e.o.	 en	 wordt	
gecontroleerd	door	de	accountant.	
	
	

	
	

Een	vrijwilliger	aait	een	asielkat.	Deze	foto	is	onderdeel	van	de	serie	Beestenwerk	door	dierenfotograaf	
Sanne	van	de	Berg.	
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7.3.3	 Als	het	baasje	er	niet	meer	is	
In	 2016	 is	 de	 nieuwe	 regeling	 Als	 het	 baasje	 er	 niet	 meer	 is	 gelanceerd	 bij	 Dierentehuis	
Stevenshage.	Bij	dit	programma	worden	honden	en	katten	na	het	overlijden	van	hun	baasje	door	
ons	 opgevangen	 en	 herplaatst.	 Vooraf	wordt	 via	 een	 formulier	 zoveel	mogelijk	 informatie	 over	
het	 dier	 in	 ons	 systeem	opgenomen.	Hoe	 is	 zijn	 of	 haar	 gedrag?	Heeft	 de	 kat	 of	 hond	 speciale	
behoeften?	Is	er	een	medisch	probleem?	Op	het	formulier	geven	eigenaars	antwoord	op	deze	en	
vele	 andere	 vragen,	 zodat	 dat	wij	 het	 huisdier	 na	 eventueel	 overlijden	 van	 het	 baasje	 goed	 en	
gericht	aan	een	geschikte	nieuwe	eigenaar	kunnen	helpen.	
	

Als het baasje er niet meer is...
Dan vangen wij gratis uw geliefde huisdier op. Regel het nu.

www.dierenasielleiden.nl/baasje
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8	 Samenwerking	
	
Dierentehuis	Stevenshage	staat	midden	in	de	samenleving.		Wij	werken	samen	met		vele	partijen	
die	 ons	 helpen	 een	 constructieve	 bijdrage	 te	 leveren	 aan	 het	 dierenwelzijn	 in	 ons	werkgebied.	
Ook	 in	 2016	 was	 samenwerking	 een	 rode	 draad	 in	 de	 activiteiten	 in	 en	 om	 Dierentehuis	
Stevenshage.	 Een	 bijzondere	 samenwerking	 was	 die	 met	 de	 Oogvereniging	 Leiden.	 Deze	
organisatie	 hield	 op	 zaterdag	 17	 september	 2016	 een	 themadag	 Sport	&	Mobiliteit.	 Tijdens	 de	
workshops	vingen	wij	de	geleidehonden	van	de	deelnemers	op.	
	
8.1	 Contractsamenwerking	gemeenten	
	
In	2016	heeft	ook	de	 laatste	gemeente	uit	ons	werkgebied	besloten	onze	 samenwerking	om	 te	
zetten	 van	 een	 subsidierelatie	 naar	 een	 contractuele	 relatie.	 Wij	 hebben	 nu	 dus	 met	 alle	
gemeenten	uit	ons	werkgebied	een	contractuele	relatie.	Hiermee	wordt	voorkomen	dat	we	ieder	
jaar	 de	 benodigde	 subsidie	moeten	 aanvragen,	 heeft	 de	 gemeente	 direct	 duidelijkheid	 over	 de	
dienstverlening	 en	 de	 daarvoor	 gemaakte	 kosten	 en	 is	 Dierentehuis	 Stevenshage	 in	 de	
gelegenheid	om	een	grotere	fiscale	ruimte	te	benutten.	Wat	hiermee	niet	is	veranderd,	is	de	basis	
van	 onze	 samenwerking.	 Gemeenten	 behouden	 hun	 rechten	 en	 plichten	 op	 basis	 van	 Boek	 5,	
artikel	8,	 lid	3	 van	het	Burgerlijk	Wetboek.	Omdat	wij	 een	open	en	 transparant	 contact	met	de	
gemeenten	uit	ons	werkgebied	belangrijk	vinden,	nodigen	wij	periodiek		gemeenten	uit	voor	een	
bezoek	aan	het	asiel.	Niet	alleen	is	het	prettig	om	een	gezicht	bij	de	gemeente	hebben,	het	maakt	
het	wederzijds	ook	net	wat	makkelijker	bij	vragen	contact	met	elkaar	op	te	nemen.	Wij	kijken	er	
naar	uit	om	ook	in	2017	deze	constructieve	samenwerking	voort	te	zetten.	
	
8.2	 Samenwerking	regionale	asielen	
	
Begin	 2015	 heeft	 een	 oriëntatie	 plaats	
gevonden	 om,	 op	 basis	 van	 ‘halen	 en	
brengen’	ervaringen	en	‘best	practices’	uit	te	
gaan	wisselen	 en	 samen	 op	 te	 trekken	met	
onafhankelijke	 asielen	 uit	 de	 regio,	
waaronder	 bijvoorbeeld	 asielen	 uit		
Wassenaar	 en	 Den	 Haag.	 Besloten	 is	 de	
ontwikkelingen	rondom	NFDO	af	te	wachten	
en	 in	2017	waar	mogelijk	verder	met	elkaar	
in	 gesprek	 te	 gaan.	 De	 samenwerking	 met	
Dierenopvangcentrum	 Noordwijk	 (asiel	
Offem)	 staat	 sinds	 2015	 bestuurlijk	 op	 een	
laag	 pitje.	 Zowel	 Dierentehuis	 Stevenshage	
als	 asiel	 Offem	 hebben	 bestuurswisselingen	
gehad.	 In	 asiel	 Offem	 is	 in	 2016	 ook	 een	
nieuwe	beheerder	 gestart.	 In	2017	houden	
we	 contact	 om	 mogelijkheden	 tot	
samenwerking	af	te	tasten.	
	
	
	

Boerenfox	Bram	zat	in	2016	in	het	Leidse	dierenasiel.	
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8.3	 Nederlandse	Federatie	Dierenopvang	Organisaties	(NFDO)	
	
De	vereniging	Nederlandse	Federatie	Dierenopvang	Organisaties	(NFDO)	is	in	2014	opgericht	voor	
en	 door	 onafhankelijke,	 wettelijk	 erkende	 en	 lokaal	 gevestigde	 dierenopvangorganisaties.	 Het	
ontstaan	 van	 de	 NFDO	 komt	 voort	 uit	 eensgezindheid	 onder	 onafhankelijke	 dierenasielen	 ten	
aanzien	van	veel	onderwerpen	en	de	behoefte	om	zich	te	verenigen	in	een	landelijk	platform.	De	
NFDO	heeft	als	doelstelling	om	alle	autonome	dierenopvangcentra	in	Nederland	te	verenigen,	te	
behouden	en	om	het	al	bestaande	netwerk	van	lokale	dierenopvangorganisaties	te	versterken.	De	
belangrijkste	 pijlers	 van	de	 vereniging	 zijn	 belangenbehartiging	 van	haar	 leden	en	 kennisdeling.	
Begin	2015	is	Dierentehuis	Stevenshage	lid	geworden	van	de	NFDO.	De	organisatie	is	sinds	die	tijd	
in	ontwikkeling	en	het	ons	bestuur	zal	de	ontwikkelingen	binnen	het	NFDO	in	2017	volgen.	
	
8.4	 Dierenpolitie	
	
De	dierenpolitie	is	een	belangrijke	externe	partij	waarmee	Dierentehuis	Stevenshage	samenwerkt	
aan	het	verbeteren	van	dierenwelzijn	in	de	regio.	
	
	
	

	

Dierentehuis	Stevenshage	vangt	ook	(tamme)	vogels	op,	zoals	deze	jonge	agapornis	Poekie.	
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8.5	 Stichting	Hond	in	Nood	
	
De	meeste	 honden	 die	 in	 Dierentehuis	 Stevenshage	
terecht	 komen,	 zijn	 om	 verschillende	 redenen	
afgestaan	 door	 de	 eigenaar,	 bijvoorbeeld	 overlijden	
van	 de	 eigenaar,	 emigratie,	 verandering	 in	 de	
gezinssamenstelling	 of	 een	 andere	 baan	 van	 de	
eigenaar.	 In	 sommige	 gevallen	 is	 het	 gedrag	 van	 de	
hond	 de	 belangrijkste	 reden.	 Onze	medewerkers	 en	
vrijwilligers	gaan	hier	direct	mee	aan	de	slag	en	zien	
vaak	al	snel	verbetering	in	het	gedrag	van	de	honden.	
Soms	 heeft	 een	 hond	 echter	 meer	 individuele	
training	 nodig	 dan	 Dierentehuis	 Stevenshage	 kan	
bieden.	 In	 dergelijke	 gevallen	 roepen	wij	 de	 hulp	 in	
van	 Stichting	 Hond	 in	 Nood,	 een	 kleine	 maar	
veelzijdige	stichting	die	zich	met	liefde	inzet	voor	alle	
honden.	 Dierentehuis	 Stevenshage	werkt	 sinds	 ruim	
twee	 jaar	 met	 hen	 samen	 in	 de	 heropvoeding	 van	
‘moeilijke’	 asielhonden.	 Op	 ons	 verzoek	 nemen	 de	
vrijwilligers	 van	 Stichting	 Hond	 in	 Nood	 een	
gedragstest	af	en	bij	gebleken	geschiktheid	nemen	ze	
de	hond	in	training	om	specifieke	gedragsproblemen	
aan	 te	 pakken.	 Daarnaast	 voorzien	 ze	 onze	
medewerkers	en	vrijwilligers	 van	advies	en	 tips	over	
de	 aanpak	 van	 de	 hond	 in	 kwestie.	 Dit	 doen	 ze	
volledig	belangeloos	voor	onze	asielhonden.	
	
	
8.6	 Keurmerk	in	ontwikkeling	
	
Begin	2015	is	de	nieuwe	Wet	Dieren	van	kracht	geworden.	Deze	nieuwe	raamwet	is	de	aanleiding	
geweest	om	een	nieuw	keurmerk	opvang	gezelschapsdieren	in	het	leven	te	roepen.	De	landelijke	
Dierenbescherming	heeft	de	ontwikkeling	daarvan	op	zich	genomen.	De	uitvoering	is	inmiddels	bij	
onafhankelijk	instituut	Verin	belegd.	In	2015	heeft	Dierentehuis	Stevenshage	vrijwillig	meegedaan	
aan	 een	 proefaudit	 voor	 het	 in	 ontwikkeling	 zijnde	 Keurmerk	 Opvang	 Gezelschapsdieren,	
gebaseerd	 op	 de	 richtlijnen	 van	 het	 Besluit	 Houders	 van	 Dieren.	 De	 audit	 bestond	 uit	 een	
zelfevaluatie	en	een	locatiebezoek	en	is	goed	verlopen.	Omdat	het	om	een	proef-audit	ging,	kon	
Dierentehuis	Stevenshage	op	grond	hiervan	niet	automatisch	een	keurmerk	verkrijgen.	In	2016	is	
het	 keurmerk	 officieel	 van	 kracht	 geworden	 en	 hebben	 we	 een	 aanvraag	 voor	 het	 keurmerk	
ingediend.		

Asielhond	Spike	werd	in	2016	belangeloos	
begeleid	door	Stichting	Hond	in	Nood	
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9	 Duurzaamheid	
	
9.1	 Energiebesparing	
	
Dierentehuis	Stevenshage	profileert	zich	zoveel	mogelijk	als	‘groen	asiel’.	Ons	gebouw	is	voorzien	
van	goede	 isolatie	van	dak,	muren	en	 ramen.	Daarnaast	 is	de	hele	benedenverdieping	voorzien	
van	 vloerverwarming	 zodat	 het	 CV-water	minder	 heet	 hoeft	 te	worden	 gestookt.	 De	 betonnen	
vloer	houdt	de	warmte	constant	en	biedt	de	dieren	dag	en	nacht	een	gelijkmatige	temperatuur.	
Ook	 is	 het	 gebouw	 zowel	 binnen	 als	 buiten	 volledig	 voorzien	 van	 LED	 verlichting,	wat	 zuinig	 in	
gebruik	 is	 en	 daarnaast	 prettiger	 voor	 de	 dieren	 dan	 de	 traditionele	 TL	 verlichting.	Op	 het	 dak	
bevinden	zich	zonnepanelen	en	een	zonneboiler.	
	
9.2	 Groenvoorziening	
	
Dierentehuis	Stevenshage	beschikt	over	een	prachtig	omheind	stuk	bos	op	het	 terrein,	waar	de	
honden	 heerlijk	 kunnen	 loslopen	 en	 spelen.	 Dit	 bos	 was	 nodig	 aan	 onderhoud	 toe.	 Hiertoe	
hebben	we	een	 inspectie	 laten	doen	door	een	boomdeskundige	die	adviseerde	een	aantal	zieke	
en	dode	te	kappen	en	uit	de	andere	bomen	dood	hout	 te	 laten	wegsnoeien.	Dit	alles	zodat	het	
bos	gezond	en	vitaal	blijft	en	daarnaast	ook	veilig	door	mens	en	dier	gebruikt	kan	worden.	In	het	
voorjaar	van	2016	is	deze	verjongingskuur	van	ons	asielbos	voltooid	met	de	aanplant	van	diverse	
inheemse	 struiken.	 Hiermee	 zijn	 er	 twee	 begroeiingslagen	 gecreëerd,	 zodat	 het	 bos	 ook	 voor	
vogels	en	andere	dieren	een	toevluchtsoord	blijft	dan	wel	wordt.	De	boomspecialisten	zullen	op	
gezette	tijden	inspecties	blijven	uitvoeren,	zodat	het	bos	optimaal	onderhouden	kan	worden.	
	
9.3	 Afvalscheiding	
	
Een	ander	aspect	van	duurzaamheid	binnen	Dierentehuis	Stevenshage	is	het	beheersen	van	onze	
afvalstromen.	Papier,	plastic,	glas	en	chemisch	afval	worden	gescheiden	ingezameld,	met	als	doel	
het	 terugdringen	 van	de	hoeveelheid	 restafval	 en	daarmee	een	verlaging	 van	de	 kosten.	Het	 is	
lastig	 en	 kostbaar	 om	 ons	 GFT	 afval	 apart	 te	 laten	 ophalen,	 omdat	 we	 zijn	 gevestigd	 op	 een	
industrieterrein.	Daarom	 composteren	we	 sinds	 afgelopen	 jaar	 als	 eerste	 asiel	 in	Nederland	op	
ons	 eigen	 terrein	 het	 strooisel	 en	 de	 uitwerpselen	 uit	 de	 konijnen-	 en	 knaagdierhokken	 samen	
met	ons	 groenafval	met	 een	 composteermachine.	Dit	 apparaat	 is	 aangeschaft	met	 een	donatie	
van	het	Wensenfonds	van	Rabobank	 Leiden-Katwijk	 in	de	 categorie	duurzaamheid.	De	 compost	
wordt	als	grondverbeteraar	gebruikt	voor	de	tuin	en	het	hondenspeelbos	op	het	eigen	terrein.	
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10	 Externe	communicatie	
	
In	 2016	waren	 de	 activiteiten	 op	 het	 gebied	 van	 public	 relations	 en	 externe	 communicatie	 net	
zoals	in	voorgaande	jaren	gericht	op	het	informeren	van	donateurs	en	subsidieverleners	en	op	het	
verspreiden	 van	 positieve	 naamsbekendheid	 van	 het	 asiel	 in	 de	 regio.	 Het	 periodieke	
donateursblad	Beestenbende,	de	jaarlijkse	Asielkrant,	eigen	drukwerk,	de	website,	sociale	online	
media,	 regionale	 media,	 aanwezigheid	 op	 markten	 en	 door	 het	 asiel	 zelf	 georganiseerde	
bijeenkomsten	 waren	 de	 voornaamste	 manieren	 om	 communicatie	 met	 de	 achterban,	
belanghebbenden	en	geïnteresseerden	te	bewerkstelligen.	
	
10.1	 Drukwerk	
	
10.1.1	 Donateursblad	Beestenbende	
De	 Beestenbende,	 het	 periodieke	 donateursblad	 van	 het	 asiel,	 heeft	 in	 2016	 zijn	 29e	 jaargang	
bereikt.	 Het	 doel	 van	 het	 kwartaalblad	 is	 in	 de	 eerste	 plaats	 het	 in	 brede	 zin	 informeren	 van	
donateurs,	 belanghebbenden	 en	 geïnteresseerden	 over	 de	 opvang	 van	 asieldieren	 en	 andere	
activiteiten	van	Dierentehuis	Stevenshage.	Dat	gebeurt	in	de	vorm	van	redactionele	updates	met	
nieuwtjes	 en	 weetjes,	 oproepen,	 bedankjes,	 aankondigingen,	 interviews,	 	 (medische)	
achtergrondverhalen,	 (foto)reportages,	 ingezonden	 brieven	 en	 overzichten	 van	 plaatsbare	
asieldieren.	 Daarnaast	 heeft	 het	 blad	 een	 ondersteunende	 rol	 bij	 de	 fondsenwerving	 voor	
Dierentehuis	Stevenshage.	In	2017	zal	de	Beestenbende	een	vernieuwingsslag	ondergaan	om	aan	
te	blijven	sluiten	bij	de	huidige	huisstijl	en	groene	uitstraling	van	Dierentehuis	Stevenshage.	
	
Elke	donateur	die	minimaal	€	15,-	per	jaar	betaalt,	ontvangt	de	Beestenbende	per	post.	Daarnaast	
wordt	 het	 blad	 regelmatig	 meegegeven	 aan	 bezoekers	 van	 het	 asiel	 en	 uitgedeeld	 aan	
belanghebbenden	en	potentiële	donateurs	en	vrijwilligers.	Het	blad	verschijnt	viermaal	per	jaar	in	
de	 lente,	 zomer,	 herfst	 en	 winter	 in	 een	 oplage	 van	 2500	 exemplaren.	 De	 inhoud	 van	 de	
Beestenbende	 wordt,	 inclusief	 beeldmateriaal,	 samengesteld	 door	 de	 redactie,	 die	 in	 2016	
bestond	uit	drie	vrijwilligers	en	twee	medewerkers	van	het	asiel.	De	Beestenbende	wordt	volgens	
een	 meerjarige	 overeenkomst	 en	 voor	 het	 asiel	 kosteloos	 vormgegeven	 door	 grafisch	
servicebureau	 Kijf	 en	Witte,	 gedrukt	 door	 Oranje	 van	 Loon	 Drukkers	 en	 uitgegeven	 door	 NIAN	
Uitgevers,	die	tevens	de	werving	en	plaatsing	van	advertenties	in	het	blad	verzorgt.	Verspreiding	
van	het	blad	wordt	door	het	asiel	zelf	voorbereid	en	bekostigd.		
	
10.1.2	 Asielkrant	
Net	als	in	eerdere	jaren	verscheen	in	2016	eenmalig	de	Asielkrant.	Deze	uitgave	verschijnt	jaarlijks	
rond	Dierendag	en	wordt	in	de	gehele	regio	huis	aan	huis	verspreid.	Het	doel	van	de	Asielkrant	is	
het	 informeren	van	alle	geïnteresseerden	 in	de	 regio	over	de	opvang	van	asieldieren	en	andere	
activiteiten	 van	Dierentehuis	 Stevenshage.	Daarbij	 is	met	name	aandacht	 voor	de	aankondiging	
van	de	jaarlijkse	Open	Asieldag	van	Dierentehuis	Stevenshage,	die	altijd	kort	na	verspreiding	van	
de	Asielkrant	plaatsvindt.	Net	als	de	Beestenbende	werd	ook	deze	uitgave	voor	het	asiel	kosteloos	
vormgegeven,	 gedrukt	 en	 uitgegeven	 door	 eerder	 genoemde	 externe	 partijen.	 De	 inhoud	 en	
verspreiding	worden	ook	voor	deze	uitgave	verzorgd	door	het	asiel	zelf.	
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10.1.3	Promotiemateriaal	
In	 2016	 is	 veel	 nieuw	 promotiemateriaal	 ontwikkeld	 in	 de	 nieuwe	 huisstijl	 van	 Dierentehuis	
Stevenshage,	waaronder	 roll-up	banners,	 flyers,	een	kleurplaats,	buttons,	 tasjes,	eco-pennen	en	
posters	 voor	 verschillende	 gelegenheden,	 waaronder	 de	 jaarlijkse	 collecte,	 Open	 Asieldag,	
kledinginzameling,	 kerstmis,	 vrijwilligerswerving	 en	 de	 hondenfotoshoot	 op	 het	 strand	 van	
Noordwijk.	 Alle	 ontwerpen	 zijn	 gemaakt	 door	 een	 vrijwilliger	 van	 Dierentehuis	 Stevenshage,	
waardoor	alleen	de	productiekosten	van	het	materiaal	voor	rekening	van	het	asiel	kwamen.	
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10.2	 Digitale	media	
	
10.2.1	 Website	
In	 2016	 zijn	 verschillende	 toevoegingen	 aangebracht	 op	 de	 website	 van	 Dierentehuis	
Stevenshage.	Naast		instructies	voor	bezoekers	bij	vermissing	of	juist	bij	het	vinden	van	een	dier,	
is	het	actuele	overzicht	van	gevonden	zwerfdieren	die	bij	Dierentehuis	Stevenshage	binnenkomen	
nu	direct	 gekoppeld	aan	het	nieuwe	 Instagram-account	@stevenshage.	Direct	nadat	een	dier	 is	
binnengekomen,	plaatsen	asielmedewerkers	een	foto	van	het	dier	online,	voorzien	van	vindplaats	
en	datum.	Hierdoor	is	de	kans	dat	dieren	snel	met	hun	eigenaar	herenigd	kunnen	worden	groter		
geworden.	Deze	werkwijze	 is	voor	de	asielmedewerkers	zeer	efficiënt,	omdat	zij	de	foto’s	direct	
via	 de	 smartphone	 op	 het	 Instagram-account	 kunnen	 plaatsen.	 Hiermee	 wordt	 voorzien	 in	 de	
behoefte	aan	een	visueel	overzicht	van	gevonden	dieren	in	de	wettelijke	periode	van	twee	weken	
na	het	vinden	van	het	dier,	waarna	het	dier	plaatsbaar	wordt	en	er	een	nieuwe	eigenaar	voor	het	
dier	 gezocht	 zal	 worden.	 Daarnaast	 is	 in	 2016	 een	 digitaal	 donateursformulier	 aan	 de	 website	
toegevoegd.	Hiermee	kunnen	mensen	zich	snel	en	eenvoudig	aanmelden	als	nieuwe	donateur	of	
adoptant	van	een	dierenverblijf,	waarna	zij	hun	donatie	online	via	iDeal	kunnen	voldoen.	Hosting	
en	 technisch	 onderhoud	 van	 de	 website	 werden	 zoals	 in	 voorgaande	 jaren	 verzorgd	 door	
respectievelijk	 Renaissance	 IT	 en	 Archon	 Computers	 en	 Automatisering.	 Dagelijkse	 updates	 en	
kleine	 aanpassingen	worden	 door	 vrijwilligers	 en	medewerkers	 van	 het	 asiel	 gedaan.	 Voor	 het	
actuele	 overzicht	 van	 de	 plaatsbare	 asieldieren	 wordt	 doorgelinkt	 naar	 de	 landelijke	 website	
www.dierenasiels.com.	 In	 2017	 zal	 de	 website	 van	 Dierentehuis	 Stevenshage	 een	 grote	
vernieuwing	ondergaan,	waarbij	de	website	geschikt	wordt	gemaakt	voor	alle	mobiele	apparaten.	
	
10.2.2	 Sociale	media	
	Dierentehuis	 Stevenshage	 is	 al	 enige	 jaren	
aanwezig	op	Facebook,	YouTube	en	Twitter.	
In	2016	kwamen	daar	ook	 twee	 Instagram-
accounts	bij:	@stevenshage	voor	gevonden	
dieren	 en	 @stevenshageplaatsbaredieren	
voor	 plaatsbare	 dieren.	 Beide	 Instagram-
accounts	 zijn	 direct	 gekoppeld	 aan	 onze	
website,	 waar	 de	 inhoud	 van	 de	 accounts	
wordt	 getoond.	 De	 populariteit	 van	 de	
Facebook-pagina	van	het	asiel	nam	in	2016	
verder	toe;	van	3000	pagina-likes	eind	2014	
en	 3800	 pagina-likes	 eind	 2015	 naar	 bijna	
4500	pagina-likes	aan	het	einde	van	2016.	
	

	 De	pagina	‘Gevonden	dieren’	op	de	website	van	
Dierentehuis	Stevenshage	heeft	een	automatische	

koppeling	naar	Instagram	@stevenshage	gekregen.	
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Het	meest	populaire	Facebook-bericht	van	2016	was	de	aankondiging	van	de	televisie-uitzending	
op	RTL4-programma	De	Wensboom,	waarin	presentator	Johnny	de	Mol	Dierentehuis	Stevenshage	
bezocht	om	de	wens	van	 twee	meisjes	 in	vervulling	 te	 laten	gaan.	Dit	bericht	kende	een	bereik	
van	maar	 liefst	 46.099	 personen,	met	 510	 reacties,	 opmerkingen	 en	 deelacties	 en	 442	 directe	
likes.	Op	de	tweede	plaats	komt	het	bericht	waarin	wordt	getracht	de	eigenaar	van	een	gevonden	
poes	te	achterhalen.	Aan	de	oproep	om	het	bericht	te	delen	werd	massaal	gehoor	gegeven	met	
1162	reacties	en	deelacties.	Het	bericht	bereikte	44.559	personen	en	kreeg	94	directe	 likes.	Het	
bericht	dat	daarna	het	grootste	bereik	had,	was	een	oproep	om	op	zoek	te	gaan	naar	een	oude	
kat	wanneer	deze	vermist	wordt	en	om	niet	te	denken	dat	het	dier	wel	een	rustig	plekje	gezocht	
zal	 hebben	 om	 te	 sterven.	Met	 deze	 boodschap	 bereikten	we	 36.633	 personen	 en	 het	 bericht	
kende	891	reacties	en	deelacties	en	332	directe	likes.	Het	bericht	met	de	meeste	directe	likes	was	
een	foto	van	asielhond	Thunder,	die	na	439	in	het	asiel	met	zijn	nieuwe	baasje	mee	naar	huis	ging.	
Het	bereik	van	dit	bericht	was	24.463	personen.	
	

	

	
Met	deze	oproep	om	juist	op	zoek	te	gaan	naar	een	oude	kat	wanneer	deze	vermist	wordt	in	plaats	van	te	
denken	dat	het	dier	wel	een	rustig	plekje	gezocht	zal	hebben	om	te	sterven,	bereikten	we	36.633	personen.	
	
	
10.2.3	 Blog	Intussen	in	het	asiel	
In	 2016	 zijn	 maar	 liefst	 51	 nieuwe	 edities	 van	 het	 blog	 Intussen	 in	 het	 asiel	 verschenen.	
Asielbeheerder	 Nicolette	 schrijft	 daarin	 wekelijks	 korte	 stukjes	 over	 het	 reilen	 en	 zeilen	 in	 het	
asiel.	 Incidenteel	 wordt	 het	 blog	 geschreven	 door	 gastbloggers;	 meestal	 medewerkers	 of	
vrijwilligers	van	het	asiel.	Het	blog	wordt	wekelijks	op	de	website	van	Dierentehuis	Stevenshage	
geplaatst	 en	 voorzien	 van	 een	 link	 op	 de	 Facebookpagina,	 waar	 het	 steevast	 veel	 positieve	
reacties	oplevert.	In	dit	jaarverslag	vindt	u	op	pagina	10	het	blog	Intussen	in	het	asiel:	Het	asiel	in	
cijfers	en	op	pagina	34	het	blog	Intussen	in	het	asiel:	Heer	Gizmo.	
	



 35	

	

	
Blog	Intussen	in	het	asiel:	Heer	Gizmo	
	

Gepubliceerd	op	2	juli	2016	op	de	website	van	Dierentehuis	Stevenshage	
	

	
	
Op	 23	oktober	2015	wordt	hij	 afgestaan.	 De	 lieve	15-jarige	 kater	Gizmo	 is	 thuis	ongelukkig	door	de	
komst	van	een	baby	en	het	onregelmatige	werk	van	zijn	baasjes.	Hij	is	meer	van	de	rust	en	structuur.	
Na	 overleg	 lijkt	 het	 iedereen	 het	 beste	 om	 voor	Gizmo	 een	 fijn	 nieuw	 huis	 te	 zoeken.	 Zelfs	 op	 zijn	
leeftijd	 is	het	beter	om	hem	te	herplaatsen	dan	hem	ongelukkig	thuis	te	 laten	zitten.	 Ik	heb	er	altijd	
moeite	mee	als	ik	mensen	hoor	zeggen	dat	je	kat	afstaan	aan	het	asiel	een	schande	is.	Nee,	hem	thuis	
te	zien	verpieteren	of	via	Marktplaats	te	herplaatsen	waar	hij	ik	weet	niet	waar	terecht	komt,	vind	ik	
erger.	Ik	heb	veel	respect	voor	mensen	die	durven	te	zeggen	dat	hun	kat	gewoonweg	ongelukkig	is	in	
hun	huidige	 situatie	en	die	 het	 accepteren	 dat	hij	 ergens	anders	 gelukkiger	 kan	worden.	En	die	 het	
asiel	het	vertrouwen	geven	om	hiervoor	te	zorgen.	Wat	vaak	ook	lukt.	

Verstand	en	gevoel	zijn	echter	twee	aparte	dingen.	Dit	is	voor	Gizmo	de	verstandigste	beslissing,	dat	
weet	iedereen,	maar	het	gevoel	blijft	toch	moeilijk.	Hij	wordt	met	pijn	in	het	hart	bij	ons	gebracht.	Ik	
stel	de	oude	baasjes	een	beetje	gerust	door	te	melden	dat		asielkatten	gemiddeld	maar	één	maand	bij	
ons	zitten.	Helaas	zijn	er	natuurlijk	altijd	uitzonderingen	en	zijn	er	katten	die	langer	op	zoek	zijn	naar	
een	 nieuwe	 baas.	 En	 nu,	 ruim	 acht	 maanden	 later,	 moet	 ik	 helaas	 bekennen	 dat	 Gizmo	 zo’n	
uitzondering	is.	Nog	steeds	is	het	een	asielkat	op	zoek	naar	een	baas.	

En	dan	moet	ik	ook	nog	toegeven	dat	hij	het	niet	zo	fijn	vindt	in	het	asiel.	Jazeker,	hij	is	snel	gewend	en	
zelden	zien	we	een	kat	al	zo	snel	na	binnenkomst	op	onderzoek	uit	gaan	als	Gizmo.	Toch	blijkt	uit	zijn	
gedrag	dat	hij	het	te	onrustig	vindt	en	dat	hij	een	enorme	hekel	heeft	aan	andere	katten.	Hij	krijgt	een	
aparte	 kamer	en	 dat	 bevalt	hem	 een	 stuk	beter.	 Toch	 zien	we	hem	 afvallen.	 In	 december	 doen	we	
bloedonderzoek		 en	blijken	 zijn	nierwaarden	niet	op	 orde.	Vanaf	 dat	moment	 krijgt	 hij	 nierdieet	en	
houden	we	hem	nog	beter	in	de	gaten.	

Twee	 maanden	 verder.	 Gizmo	 zit	 nog	 steeds	 bij	 ons	 en	 blijft	 kleine	 beetjes	 afvallen.	 Het	
bloedonderzoek	wordt	herhaald	en	zijn	nieren	blijken	nog	verder	achteruit	gegaan.	Tijd	voor	overleg	
dus,	ook	met	de	oude	eigenaar.	Moeten	we	terugkomen	op	onze	beslissing	en	Gizmo	in	zijn	vorige	huis	
herplaatsen?	Als	zijn	nieren	zo	achteruit	gaan,	dan	kan	hij	in	ieder	geval	de	laatste	maanden	van	zijn	
leven	nog	in	een	vertrouwde	omgeving	doorbrengen.	Is	dat	dan	beter	voor	hem?	

Zijn	oude	eigenaar	wil	ook	het	beste	voor	hem	en	wil	Gizmo	terug	als	dat	beter	is.	Wel	moeten	ze	eerst	
nog	 verhuizen	 en	 gezamenlijk	 besluiten	 we	 dat	 hij	 eerst	 nog	 één	 maand	 naar	 een	 van	 onze	
pleeggezinnen	 gaat	 en	 dan	 teruggaat	 naar	 zijn	 oude	 baas.	 In	 het	 pleeggezin	 mag	 hij	 op	 de	
bovenverdieping	wonen;	beneden	loopt	Tup	rond,	de	eigen	kat	van	vrijwilliger	Marianne.	Vandaar	ook	
dat	Gizmo	hier	echt	maar	tijdelijk	kan	wonen.	Samen	gaat	het	gewoon	echt	niet.	

Lees	verder	op	de	volgende	pagina		!	
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Vervolg	van	pagina	34	

In	 het	 pleeggezin	moet	 hij	 even	wennen	maar	 uiteindelijk	 bevalt	 de	 rust	 en	 structuur	 hem	wel	 en	 hij	
knapt	goed	op.	In	het	begin	zeg	ik	tegen	Marianne:	‘Geef	hem	maar	lekker	veel	eten,	want	hij	valt	af’.	Al	
snel	moet	 ik	hierop	 terugkomen	als	hij	 sneller	 dan	verwacht	 in	gewicht	 toeneemt.	Als	 de	maand	bijna	
voorbij	is,	kunnen	we	alleen	maar	concluderen	dat	het	goed	gaat	met	Gizmo.	Hadden	we	eerder	gedacht	
dat	hij	door	falende	nieren	nog	maar	kort	te	leven	had,	moeten	we	nu	zeggen	dat	hij	het	fantastisch	doet.	
Tuurlijk,	zijn	nieren	zijn	niet	goed,	maar	hij	voelt	zich	nog	prima	en	laat	dat	ook	merken.	

Dit	verandert	wederom	de	stand	van	zaken.	We	krabben	ons	achter	de	oren	en	vragen	ons	af	of	Gizmo	
wel	beter	af	is	bij	zijn	oude	baas.	Het	zijn	erg	aardige	mensen	die	goed	voor	hem	willen	zorgen,	maar	hem	
de	rust	en	structuur	bieden	die	hij	zo	graag	wil,	dat	kunnen	ze	gewoonweg	niet.	

Overleg	volgt	met	de	oude	eigenaar	en	pleegmoeder	Marianne.	Gizmo	krijgt	ook	bezoek	van	 zijn	oude	
baasje.	 De	 gezamenlijke	 conclusie	 is:	 Gizmo	 is	 beter	 af	 in	 het	 pleeggezin	 en	 blijft	 zoeken	 naar	 een	
	nieuw	thuis.	

Inmiddels	zijn	we	alweer	drie	maanden	verder.	Gizmo	doet	het	nog	steeds	goed.	Hij	ligt	vaak	op	bed	in	de	
zon,	komt	regelmatig	om	een	knuffel	vragen	en	speelt	zelfs	af	en	toe.	Hij	baalt	wel	dat	hij	niet	naar	buiten	
kan	en	zoekt	nog	steeds	een	baas.	Helaas	moet	ik	vaak	slechtnieuwsgesprekken	met	hem	voeren,	want	er	
heeft	al	maanden	niemand	interesse	in	hem	getoond.	

Dan	laat	pleegmoeder	Marianne	me	weten	dat	ze	een	weekje	op	vakantie	gaat.	Gizmo	tijdelijk	terug	naar	
asiel	zou	hij	niet	waarderen,	maar	alleen	in	een	 leeg	huis	 is	ook	niet	alles.	Nu	kom	ik	soms	al	bij	Gizmo	
langs	als	Marianne	een	dagje	weg	is	en	ik	wil	graag	weer	op	hem	passen,	samen	met	vrijwilliger	Katja	die	
dat	ook	wel	eens	 doet.	 Toch	 lijkt	het	ons	 dat	Gizmo	ongelukkig	wordt	als	 hij	 veel	 alleen	 is	 en	 daarom	
schakel	ik	de	hulp	in	van	bestuurslid	Suzan	die	toevallig	in	de	buurt	woont.	Suzan	komt	kennismaken	met	
meneer	en	het	klikt	meteen	tussen	de	twee.	

Geregeld!	Gizmo	heeft	het	goed	voor	elkaar.	Drie	vrouwen	die	hem	een	hele	week	lang	gaan	verzorgen.	
Bestuurslid,	medewerker	en	vrijwilliger,	allemaal	in	dienst	van	heer	Gizmo.	Ik	doe	de	meeste	ochtenden,	
Suzan	de	middagen	en	Katja	de	avonden.	Er	wordt	 een	heel	 schema	opgesteld;	mijn	wekker	 staat	een	
week	 lang	één	uur	vroeger	dan	normaal	voor	hem	en	natuurlijk	ook	voor	Tup,	de	kat	des	huizes.	Beide	
katten	laten	zich	heerlijk	door	ons	knuffelen	en	Gizmo	verwelkomt	ons	driemaal	daags	luid	miauwend.	Als	
ik	dit	verhaal	aan	een	andere	vrijwilliger	vertel,	 is	ze	verbaasd:	 ‘Doen	jullie	zoveel	moeite	voor	een	kat,	
alleen	maar	omdat	hij	het	niet	 leuk	vindt	 in	het	asiel?’.	 Zelf	had	 ik	daar	nog	niet	eens	over	nagedacht,	
maar	ja,	ik	heb	liever	dit	dan	het	Gizmo	te	moeten	aandoen	om	te	verpieteren	in	het	asiel.	Al	is	het	maar	
voor	een	weekje.	

Toch	merken	we	in	de	loop	van	de	week	dat	hij	wat	onrustiger	wordt.	Ondanks	alle	moeite	die	we	voor	
hem	doen	–	en	waar	hij	helemaal	geen	weet	van	heeft	–	is	de	dagelijkse	gang	van	zaken	toch	anders	dan	
anders.	Gizmo	is	duidelijk	gesteld	op	een	vaste	structuur	rond	zijn	persoontje.	Wie	weet	vinden	we	door	
dit	blog,	dat	jullie	natuurlijk	massaal	gaan	delen,	eindelijk	zijn	eigen	overzichtelijke	Gizmo-plekje.	

Hij	wordt	namelijk	regelmatig	over	het	hoofd	gezien,	ook	omdat	hij	niet	fysiek	in	het	asiel	verblijft.	Zo	heb	
zelfs	 ik	een	keer	geroepen	dat	Toren	de	 langstzittende	kat	 is,	 terwijl	Gizmo	al	 twee	maanden	daarvoor	
zijn	 intrede	 in	 het	 asiel	 deed!	 Ik	heb	Gizmo	 hiervoor	 uiteraard	mijn	excuses	 aangeboden	 en	maak	 het	
goed	door	hem	nu	vol	in	de	schijnwerpers	te	zetten…	

Marlies 
	

Kattenverzorgster	bij	Dierentehuis	Stevenshage	
	

Eind 2016 heb ik
 eindelijk

 mijn 

nieuwe baasjes
 gevonden

! 

Gizmo 
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10.3	 Landelijke	en	regionale	media	
	
10.3.1	 De	Wensboom	
Dierentehuis	 Stevenshage	 was	 op	 31	 maart	 op	 televisie	 bij	 het	 programma	 De	Wensboom	 op	
RTL4.	In	dit	programma	mogen	kinderen	betekenisvolle	wensen	doen	voor	een	ander.	Noortje	(9)	
wenste	dat	haar	klasgenootje	Robin	mocht	helpen	in	het	asiel	en	zo	belandden	de	twee	meiden	
samen	 met	 Johnny	 de	 Mol	 in	 het	 hondenbos	 en	 in	 de	 ‘hondenwasstraat’	 van	 Dierentehuis	
Stevenshage!	
	

	
	

Dierentehuis	Stevenshage	was	op	31	maart	2016	het	toneel	voor	RTL4-programma	De	Wensboom.	
	
10.3.2	 Regionale	media	
In	2016	is	in	lokale	media	weer	de	nodige	aandacht	besteed	
aan	Dierentehuis	 Stevenshage.	 Zo	 hield	 lokale	 radiozender	
Sleutelstad	 in	 augustus	 een	 interview	 met	 asielbeheerder	
Nicolette	over	de	zomerdrukte	 in	het	asiel.	Twee	maanden	
later	spraken	ze	haar	over	Dierendag	en	de	Open	Asieldag.	
De	 aankondiging	 van	 deze	 dag	 werd	 online	 overgenomen	
door	diverse	lokale	media.		
	
Het	 Leidsch	 Dagblad	 publiceerde	 een	 groot	 interview	 over	
de	 door	 het	 Rabobank	 Wensenfond	 toegekende	 donatie	
voor	 een	 composteermachine	 waarmee	 Dierentehuis	
Stevenshage	 als	 eerste	 asiel	 in	 Nederland	 zaagsel	 en	
uitwerpselen	van	konijnen	en	knaagdieren	composteert.		
	
In	 december	 plaatste	 Gemeente	 Leiden	 een	 video-
boodschap	met	een	kerstgroet	van	asielbeheerder	Nicolette	
Bloemendaal	en	asielhondje	Arie.	
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10.4	 Eigen	bijeenkomsten	
	
Dierentehuis	Stevenshage	organiseerde	in	2016	
verschillende	 bijeenkomsten	 en	 evenementen	
en	 nam	 ook	 deel	 aan	 lokale	 initiatieven.	 Op	
maandelijkse	 basis	 zijn	 er	 informatieavonden	
voor	nieuwe	vrijwilligers	en	 rondleidingen	voor	
geïnteresseerden	 georganiseerd.	 Daarnaast	
deed	 Dierentehuis	 Stevenshage	 op	 12	
november	 mee	 met	 de	 Leidse	 Geluksroute	 en	
waren	 medewerkers	 en	 vrijwilligers	 aanwezig	
op	 verschillende	 locaties	 zoals	 winkel-	 en	
tuincentra.		
	
De	 Open	 Asieldag	 van	 Dierentehuis	 Stevens-
hage	 vond	 plaats	 op	 zaterdag	 8	 oktober	 2016.	
Het	werd	een	prachtige	dag	met	veel	bezoekers	
die	zich	behalve	met	het	bezoeken	van	het	asiel	
en	 haar	 bewoners	 vermaakten	 met	 een	
springkussen,	 schminken,	 rommel-	 en	
informatiemarkt,	 patatkraam,	 zelfgebakken	
taarten	 en	 cupcakes,	 loterij,	 ballengooien,	
speurhondendemonstratie,	 workshop	 honden-
riemen	maken,	Pet	Portrait	Dierenfotografie	en	
een	volledig	gesponsorde	stille	veiling.	
	
10.5	 Markten	en	evenementen	
	
Een	team	van	zes	vrijwilligers	en	medewerkers	van	Dierentehuis	Stevenshage	hebben	het	asiel	in	
het	afgelopen	jaar	vertegenwoordigd	op	lokale	markten	en	evenementen	(Tabel	15).	
	
Tabel	15	|	Lokale	evenementen	waar	Dierentehuis	Stevenshage	in	2016	vertegenwoordigd	was.	
	

Datum	 Evenement	 Locatie	
3	april	2016	 Manege	Xenophon	 Hazerswoude-Rijndijk	
23	april	2016	 Vrijetijdsmarkt	Stevenshof	 Leiden	
26	augustus	2016	 Nachtmarkt	 Sassenheim	
27	augustus	2016	 Intratuin	Welkom	Zomer	Event	 Voorschoten	
10	september	2016	 Vrijwilligersmarkt	 Voorschoten	
17	september	2016	 Najaarsfeesten	 Voorhout	
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11	 Vooruitzicht	2017	
	
Veel	 zaken	 waar	 wij	 in	 2017	 aan	 zullen	 werken,	 zijn	 al	 eerder	 in	 dit	 jaarverslag	 aangestipt.	
Vanzelfsprekend	 zal	 in	 2017	 onze	 aandacht	 blijven	 uitgaan	 naar	 de	 	 personeelsleden	 en	
vrijwilligers	van	Dierentehuis	Stevenshage.	Hun	inzet	is	van	groot	belang	en	blijft	onmisbaar.	Wij	
streven	naar	het	behouden	en	verder	uitbouwen	van	deskundigheid.	Daarbij	willen	we	komend	
jaar	 vooral	 benadrukken	 dat	 het	 asiel	 voor	 dieren	 geen	 eindpunt	 is,	 maar	 een	 tussenstation.		
Samenwerking	met	onze	verschillende	partners	is	en	blijft	ook	in	2017	een	speerpunt.	Wij	blijven	
ons	 richten	 op	 samenwerking	 met	 andere	 onafhankelijke	 asielen	 (kennis	 delen	 en	 samen	
optrekken)	 en	 natuurlijk	 blijven	 wij	 investeren	 in	 de	 relatie	 met	 onze	 overige	
samenwerkingspartners,	 zoals	 gemeenten,	 onze	 dierenarts	 en	 de	 dierenambulances	 in	 ons	
werkgebied.	Op	 het	 gebied	 van	 externe	 communicatie	 en	 promotie	willen	we	 onze	 activiteiten	
continueren	en	intensiveren.	Focus	gaan	wij	leggen	op	een	lange	termijn	donateursbeleid	en	het	
ontplooien	 van	 initiatieven	 om	de	 financiële	 situatie	 van	 de	 stichting	 verder	 te	 bestendigen	 en	
mogelijk	nader	uit	 te	bouwen.	Onze	website	en	asielblad	Beestenbende	zullen	een	vernieuwing	
ondergaan	en	we	zullen	onze	fondsenwerving	via	internet	verder	uitbreiden.	
	

	
	

Asielhond	 Thunder	werd	 in	 2016	 na	 439	 dagen	 geplaatst	 bij	 een	 nieuwe	 eigenaar.	 Tijdens	 zijn	 verblijf	 in	
Dierentehuis	Stevenshage	kreeg	hij	succesvolle	gedragstraining	door	Stichting	Hond	in	Nood.	
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12	 Toelichting	op	het	financieel	resultaat	
	
Een	woord	van	dank	voor	de	vele	giften,	donaties	en	inzet	van	de	vrijwilligers	en	personeel.		Deze	
mensen	 hebben	 het	 weer	 mogelijk	 gemaakt	 het	 financiële	 fundament	 van	 de	 Stichting	
Dierentehuizen	Leiden	en	Omstreken	(SDLO)	verder	de	verstevigen.	
	
Ook	 in	2016	 is	het	vermogen	toegenomen,	zodat	onderhoud	en	vernieuwing	voor	het	komende	
jaar	is	zeker	gesteld.	Het	operationeel	verlies	van	ruim	€44.000	werd	ruimschoots	gecompenseerd	
door	de	ontvangen	legaten	en	erfenissen,	waardoor	het	vermogen	met	€96.000	 is	toegenomen.		
Het	operationeel	verlies	is	nagenoeg	gelijk	aan	2015.	
	
De	 baten	 van	 uit	 eigen	 fondsenwerving	 en	 de	 pensioninkomsten	 zijn	 met	 ongeveer	 €10.000	
gestegen.		Bij	de	eigen	fondsenwerving	werd	dit	hoofdzakelijk	veroorzaakt	door	de	stijging	van	de	
donaties	 en	 de	 giften.	 De	 dalende	 trend	 bij	 de	 collecte	 inkomsten	 heeft	 zich	 voorgezet.	 Het	 is	
moeilijk	om	voldoende	collectanten	te	werven.	 In	het	komende	 jaar	zal	dan	ook	extra	aandacht	
worden	 gegeven	 aan	 het	 ontwikkelen	 van	 nieuwe	 bronnen	 van	 inkomsten	 en	 het	 zo	 mogelijk	
vergroten	van	bestaande	inkomsten.	
	
Bij	 de	 uitgaven	 zijn	 met	 name	 de	 personeelskosten	 gestegen.	 Ook	 het	 komende	 jaar	 zal	 een	
verhoging	 van	 de	 personeelskosten	 laten	 zien.	 Door	 de	 vernieuwing	 en	 renovatie	 van	 het	
dierenasiel	heeft	het	personeel	de	afgelopen	4	jaar	geen	loonsverhogingen	ontvangen.	Het	is	het	
beleid	 van	 de	 stichting	 om	 voor	 het	 personeel	 zoveel	 mogelijk	 de	 collectieve	
arbeidsovereenkomst	van	gemeenteambtenaren	te	volgen.	 	Per	1	januari	2017	zijn	de	salarissen	
daarom	opgetrokken	naar	het	niveau	van	2017.		
	
Het	 afgelopen	 jaar	 heeft	 in	 financieel	 opzicht	 ook	 in	 het	 teken	 gestaan	 van	 renovatie	 en	
vernieuwing.	 Op	 het	 moment	 dat	 dit	 jaarverslag	 wordt	 gepubliceerd	 zal	 de	 renovatie	 van	 de	
hondenkennels	 nagenoeg	 voltooid	 zijn.	 Met	 name	 de	 verwarmingsinstallatie	 moest	 hoognodig	
vernieuwd	worden.	
	
Ook	het	dierenasiel	kan	niet	ontkomen	aan	automatisering.	Een	goede	administratie	is	belangrijk	
maar	moet	niet	meer	tijd	kosten	dan	noodzakelijk.	Een	nieuw	administratief	systeem	is	in	gebruik	
genomen,	 zodat	 zoveel	 mogelijk	 dubbele	 handelingen	 voorkomen	 worden	 en	 de	 facturen	 en	
boekingen	direct	bij	de	accountant	terechtkomen.	
	
Een	 experiment	 is	 gestart	 om	 het	 afval	 zoveel	 mogelijk	 te	 hergebruiken	 en	 de	 kosten	 van	
afvalverwerking	te	beperken.		Hiervoor	is	een	systeem	aangeschaft	dat	het	composteren	van	afval	
versnelt.	
	
Het	bestuur	van	de	stichting	ontvangt	geen	vergoedingen	voor	haar	werkzaamheden.	
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Overzichtstabellen	herkomst	asieldieren	
	
Tabel	 16	 |	 Totaal	 aantal	 honden	 dat	 in	 2016	 in	 Dierentehuis	 Stevenshage	 is	 opgevangen,	 gespecificeerd	
naar	gemeente	van	herkomst	(woon-	of	vindplaats).	
	

	
	
Tabel	 17	 |	 Totaal	 aantal	 honden	 dat	 Dierentehuis	 Stevenshage	 in	 2016	 verliet,	 gespecificeerd	 naar	
gemeente	van	herkomst	(woon-	of	vindplaats),	inclusief	dieren	die	in	2015	zijn	opgevangen	en	in	2016	het	
asiel	verlieten.	
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Tabel	 18	 |	 Aantal	 katten	 dat	 in	 2016	 in	 Dierentehuis	 Stevenshage	 is	 opgevangen,	 gespecificeerd	 naar	
gemeente	van	herkomst	(woon-	of	vindplaats).	
	

	
	
Tabel	19	|	Aantal	katten	dat	Dierentehuis	Stevenshage	 in	2016	verliet,	gespecificeerd	naar	gemeente	van	
herkomst	(woon-	of	vindplaats),	inclusief	dieren	die	in	2015	zijn	opgevangen	en	in	2016	het	asiel	verlieten.	
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Tabel	 20	 |	 Aantal	 overige	 dieren	 dat	 in	 2016	 in	Dierentehuis	 Stevenshage	 is	 opgevangen,	 gespecificeerd	
naar	gemeente	van	herkomst	(woon-	of	vindplaats).	
	

	
	
Tabel	 21	 |	 Aantal	 overige	 dieren	 dat	 Dierentehuis	 Stevenshage	 in	 2016	 verliet,	 gespecificeerd	 naar	
gemeente	van	herkomst	(woon-	of	vindplaats),	inclusief	dieren	die	in	2015	zijn	opgevangen	en	in	2016	het	
asiel	verlieten.	
	

	


