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Aanwezig op 01-01-2015

Honden
5

katten
13

Binnengekomen in 2015

105

272

Geplaatst

67

206

Retour eigenaar

40

27

Euthanasie/overleden

2

14

Uitwisseling

1

16

Aanwezig op 31-12-2015

0

22

Het jaar 2015 bracht weer veel kittens. Het ‘kitten seizoen’ kwam dit jaar echter pas laat op
gang. In totaal hebben we 137 kittens (tot 6 maanden oud) opgevangen, tegen 124 kittens in
2014. Het laatste kitten kwam op 29 december 2015 binnen. Veel van de kittens waren schuw,
maar toch zijn ze geplaatst. Dit is te danken aan Minou, de pleeggezinnen en de vele
vrijwilligers en stagiaires die de schuwe kittens hebben gesocialiseerd. De volwassen katten
werden ook bij regelmaat geplaatst wat ook voor een goede doorstroming zorgde. Daarnaast
zijn ook in 2015 weer wilde katten ingevangen en na neutraliseren weer uitgezet.
Het euthanasie-gehalte is minder, maar er zijn nog steeds veel oudere zieke dieren (met name
nierkatten met nierfalen) die niet afgehaald worden door hun baasjes. Wij hebben nog steeds
het idee dat men de dierenartskosten niet meer kan of wil betalen en de katten aan hun lot
overlaten in de hoop dat ze op het asiel komen en daar ge-euthanaseerd worden.
Deze zomer hebben we ook behoorlijk vol gezeten. Meestal zijn de 1e twee á drie weken van
de zomervakantie erg rustig met het afhalen van dieren, waardoor we in het begin van de
vakantie overvol raken. Dit jaar werd de inkomende stroom dieren aardig in evenwicht
gehouden door de uitgaande stroom, zodat de aantallen aardig stabiel bleven.
We hebben dit jaar 105 honden binnengekregen tegen 78 honden vorig jaar. Deze verhoging
komt o.a. door de uitwisseling van de honden van Animal in Need. In 2015 hebben wij 28
honden van Animal in Need opgevangen en herplaatst. Deze zeer sociale honden zijn meestal
binnen één á twee weken herplaatst bij nieuwe baasjes die van heinde en ver komen voor een
nieuwe viervoeter.
Tot onze grote spijt is op 12 april 2015 onze voorzitter Geert Jan van der Scheer na enige tijd
ziek te zijn geweest overleden. Mevrouw N. Harmsen heeft zijn taken sinds 3 september 2015
overgenomen.

Zaterdag 3 oktober 2015 was er weer de jaarlijkse open asieldag, het was wederom een
gezellige geslaagde dag! Er hebben zich ook weer enkele nieuwe baasjes aangemeld en de
weken na de open dag hebben verscheidene dieren dan ook een nieuw thuis gekregen.
Marianne Koopmans, Merel Kroon en Marissa Noordmans (oud stagiaires) hebben deze
zomer geholpen tijdens de vakantieperiode.

