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Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten 2018 
 

Wij als stichting helpen verschillende dieren weer op weg naar een 
nieuw bestaan. Deze dieren, honden en katten, komen door 
verschillende oorzaken tijdelijk wonen bij Huis voor Dieren.  
 
Sommige dieren komen vanuit het buitenland, omdat de 
leefomstandigheden daar erg slecht zijn en andere dieren komen 
vanuit Nederland doordat de leefomstandigheden hier ook slecht 
zijn, het baasje is overleden of niet meer bij machte is voor het dier 
te zorgen.  
 
Het aantal dieren die wij hebben opgevangen over 2018 zijn: 53 
honden en 5 katten. Een aantal van deze honden zijn weer 
herplaatst nadat zij vaak gesocialiseerd zijn, een training hebben 
gevolgd of behandeld zijn door de dierenarts.  
 
Onze dierenarts komt iedere donderdag onze dieren bezoeken en 
behandelen indien nodig. Verder zorgen wij ervoor dat alle dieren 
op tijd gevaccineerd worden en daarnaast hun vlooienbehandeling 
en wormkuur krijgen.  
 
Iedere donderdagavond gaan we met een aantal honden naar 
hondenschool A1 voor het socialiseren en vrij spelen van de 
honden in een omheinde zandbak. Dit vinden ze erg leuk en zo 
leren ze ook om met elkaar te spelen.  
 
Verder zijn wij ook een leerbedrijf voor mensen die graag met 
dieren willen werken en zodoende hebben wij stagiaires die ook 
veel aandacht aan de dieren besteden.  
 
De katten die wij hebben gehuisvest waren katten die door 
omstandigheden zoals het overlijden van het baasje en het tijdelijk 
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opvangen door woningnood van een baasje, bij ons zijn komen 
wonen voor een bepaalde tijd. Al deze katten zijn inmiddels 
herplaatst en hebben een nieuw huisje gevonden of zijn weer terug 
gegaan naar de eigenaar.  
 
Sociale opvang komt ook steeds vaker voor. Dit houdt in dat 
mensen tijdelijk niet voor hun dier kunnen zorgen, door bijvoorbeeld 
een opnamen in een zieken- en/of verpleeghuis. Huis voor Dieren 
biedt dan de mogelijkheid om het dier gedurende deze 
opnameperiode op te vangen.  
 
Ons pand bestaat uit verschillende kamers waar de dieren kunnen 
verblijven. Uiteraard zijn de honden en de katten volledig 
gescheiden van elkaar. We hebben ook een quarantaineruimte en 
een ruimte om zieke dieren te verzorgen. Ook dieren die 
geopereerd zijn worden verzorgd in een rustige omgeving in 
huiskamerstijl.  
 
Ons buitenterrein is helemaal opgeknapt, volledig omheind en 
voorzien van kunstgras. Dit is samen gedaan met NLDoet, waar 
zich een groot aantal mensen heeft opgegeven om ons te 
ondersteunen bij dit evenement.  
 
Op 4 oktober hebben we een open dag georganiseerd waarin 
mensen een kijkje achter de schermen konden nemen en waarin wij 
graag alle vragen hebben beantwoord. De opkomst was enorm 
goed en we kijken dan ook uit naar een volgende bijeenkomst over 
wellicht 2 jaar.  
 
 


