
Mag ik even uw aandacht?

+   Meer comfort voor de honden
      Zowel de honden in het asiel als onze pensiongasten krijgen een prettiger binnen- en buitenverblijf.

+   Minder geluidsoverlast voor de omgeving
      Onze dierenopvang grenst aan een woonwijk. Wij houden de omgeving graag prettig voor iedereen!

+   Extra ruimte voor training en kennismaking
      Maar liefst 60 m2 voor prikkelarme binnentraining en kennismaking met nieuwe baasjes.

+   Stevenshage gaat van het gas af!
      Met extra zonnepanelen en een duurzame warmte-installatie gaan wij naar (bijna) nul op de meter.
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Dierentehuis Stevenshage zorgt voor dieren!

Kenauweg 1
2331 BA Leiden
0900 202 08 98 (30 cpm)
asiel@dierenasielleiden.nl
www.dierenasielleiden.nl

Bouwcommissie
Onze bouwwerkzaamheden worden begeleid 
door een architect-projectmanager en uitge-
voerd door een erkend aannemer-installateur 
onder toezicht van ons bestuur en beheer.

Wat gaan we doen? De betonnen basis van onze huidige hondenkennel is nog goed 
en blijft behouden. We bouwen er een groot dak overheen in dezelfde stijl als de rest van 
ons gebouw. Aan de kant van ons hondenbos komt een nieuwe ruimte beschikbaar.

Voor wie is die nieuwe kennel? In ons asiel vangen wij per jaar ongeveer 800 dieren 
op, waarvan 150 honden die gemiddeld ongeveer 50 dagen bij ons verblijven. Daar-
naast zijn er elke dag gemiddeld zo’n 15 honden te gast in ons pension.

Wat zijn onze groene ambities? Wij streven ernaar het groenste asiel van Nederland 
te zijn. We doen actief aan energiebesparing en afvalscheiding. Ons gebouw heeft al 
zonnepanelen, een zonneboiler en een warmtepompinstallatie, ons terrein is volledig 
bestrijdingsmiddelvrij en we plegen uitsluitend natuurlijk onderhoud aan ons honden-
bos. Het nieuwe dak over de hondenkennel werkt isolerend en biedt  ruimte aan extra 
zonnepanelen en een duurzame installatie die onze allerlaatste cv-ketel vervangt.

Wie betaalt dat? Uit donaties, legaten en actief geworven fondsen bouwen wij onaf-
hankelijk van gemeentelijke subsidies onze reserves op. De aan ons toevertrouwde 
middelen komen altijd ten goede aan de dieren onder ons dak, zowel nu als in de 
toekomst! De investering in de kennel levert direct comfort op voor de honden en 
bespaart ons energiekosten in de toekomst.


