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Bezoek van
wethouders en
portefeuillehouder
dierenwelzijn
gemeente Almere
Door Jenny Dekker

vlnr: Armanda Schaafsma, Jenny Dekker, Jan Hoek, Kirsten Rekvelt,
Ruud van Dijk, Hilde van Garderen en Eva van Duijn

Als Dierenasiel Almere werken we

Garderen, (portefeuille o.a. beheer

Bij de rondleiding langs de aanwezige honden, katten, konijnen en cavia’s

nauw samen met de gemeente.

en onderhoud) het asiel. Ook

bleken onze gasten ware dierenliefhebbers; als het even kon werd er een

De gemeente heeft de wettelijke

Eva van Duijn was aanwezig. Zij is

dier geaaid en natuurlijk spraken we daarbij

plicht te zorgen voor de opvang

binnen de gemeente verantwoor-

ook over diens specifieke

delijk voor dierenwelzijn.

situatie.

van (zwerf )dieren. Almere toont

“

zich een ware partner, want naast
de jaarlijkse subsidie, staat zij ons
echt in de praktijk met raad en

een goed beeld gekregen

daad bij. Daar zijn we erg blij mee!
We vonden het daarom extra
leuk om de verantwoordelijke
wethouders en portefeuillehouder te ontvangen. Op 13 maart

We waren aangenaam verrast

De wethouders poseerden

over de oprechte interesse in de

met de Amerikaanse Bulldog

gang van zaken op het asiel. Zo

“Orla”.

ontstond er een levendige discussie over de Dutch Cell Dogs; een

De gemeente heeft een goed

bezochten de wethouders Jan

training met gedetineerden of

beeld gekregen van het brede palet

Hoek, (portefeuille duurzaam-

TBS’ers en onze honden. Vooral

aan opvang dat ons mooie asiel biedt.

heid, mobiliteit en democratische

de moeilijk plaatsbare honden

Wij kijken dan ook met veel plezier

vernieuwing) en Hilde van

hebben hier veel baat bij.

terug op dit bezoek.

Reserveer tijdig de logeerplek voor uw dier
Steeds meer mensen ontdek-

U kunt dit doen op onze website

Wist u dat wij ook dagopvang

Kijk voor alle tarieven en voor-

ken dat zij hun hond, kat, konijn,

www.dierenpensionalmere.nl.

voor honden hebben? U kunt uw

waarden op onze website:

knaagdier of vogel bij ons kunnen

Is uw dier al vaker geweest? Dan

hond s’ morgens vanaf 8.30 bij

www.dierenasielalmere.nl

laten logeren.

kunt u volstaan met een mailtje

ons brengen en om 17.30 weer

Denkt u eraan om tijdig een plekje

aan contact@dierenasielalmere.nl

ophalen. Uw hond kan lekker naar

voor uw dier te reserveren?

of bellen met 088-2002100.

buiten en spelen!

Lente uitgave nieuwsbrief in een
nieuw jasje

Wij zoeken een
Bel 088 200 21 00 of kijk op www.dierenasielalmere.nl

Van de voorzitter Jenny Dekker

Marley , voedster, 1 jaar.
Misschien is het u direct opge-

Marley is op zoek naar een nieuw huisje bij een gecastreerde

vallen… deze lente uitgave van

ram. Zij is een vrolijk, druk konijn, die zeker de ruimte nodig

onze nieuwsbrief is in een nieuw

heeft om lekker konijn te kunnen zijn. Zij kan met kinderen,

jasje gestoken. De oude kleur

maar optillen is niet aan haar besteedt.

oranje heeft plaatsgemaakt voor
fris blauw en groen. Deze kleuren

marley

staan symbool voor de gedrevenheid waarmee alle medewerkers,
vrijwilligers en het bestuur zich
inspannen om ervoor te zorgen
dat dier en mens zich bij het asiel
thuis voelen.
Er is weer veel gebeurd afgelopen maanden. Margret Janssen, vele jaren
het gezicht van het dierenasiel, heeft ons verlaten. In deze nieuwsbrief
vertelt ze zelf over deze stap. Eind december 2018 hebben we tijdens
een feestelijke bijeenkomst afscheid van haar genomen. We zijn Margret
zeer dankbaar voor alles wat zij in de afgelopen 20 jaar bereikt heeft voor
het dierenasiel. Voorlopig neemt Kirsten Rekvelt de leidinggevende taken
over. U kent haar misschien wel, want Kirsten werkt ook als dierenarts
voor onze asieldieren.
Bezoek gemeente Almere
In maart kregen we bezoek van wethouders Jan Hoek en Hilde van
Garderen. Ook Eva van Duijn was van de partij, zij is portefeuillehouder
dierenwelzijn van de gemeente Almere. Op de voorpagina in deze
nieuwsbrief vindt u een verslag van het bezoek. We vinden het erg fijn
dat de gemeente zoveel oprechte interesse in het asiel toont en ervaren
de goede relatie als een steun in de rug.
Taken

bob

Als bestuur werken wij voortdurend aan een betere organisatiestructuur en bedrijfsvoering. Daarnaast zijn wij momenteel als bestuursleden

dj & joan

(tijdelijk) belast met een aantal uitvoerende taken. Ruud is penningmeester, maar doet nu ook voor het grootste deel de dagelijkse boekhouding.
Armanda kunt u regelmatig aan de telefoon krijgen als zij een van de
telefonistes vervangt. En ikzelf doe nu het personeelsbeleid en alle admi-

Bob,

nistratie die daarbij komt kijken.

gecastreerde kater, 6,5 jaar.
Bob is een grote stoere kater die

DJ, gecastreerde ram, 1 jaar

Natuurlijk houden we ons wel aan het door het bestuur vastgestelde plan

op zijn eigen tijd graag een knuf-

& Joan, voedster, 2,5 jaar.

van aanpak, zodat we de grote lijnen niet uit het oog verliezen. Met de

fel komt halen en ook van fijne

Dit knappe koppel heeft elkaar

gemeente Almere hebben wij regelmatig afstemming over de gang van

speelmomenten houdt. Andere

in het asiel gevonden en zoeken

zaken, de interne controle- en ijkpunten en de financiën.

katten zijn niet aan hem besteed,

nu samen een nieuw huisje met

dan hangt hij de macho uit. Hij

een prachtig, groot verblijf waar

Algemene ledenvergadering

zoekt een rustig huishouden bij

ze heerlijk kunnen rondhuppelen

We hebben grote stappen gezet en praten u graag bij tijdens de

mensen die hem zichzelf laten

en waar ze zich goed kunnen

ledenvergadering. Bent u erbij op 29 mei a.s.? De agenda vindt u op de

zijn. Bob krijgt blaasdieet en wil

vermaken.

volgende pagina. Als lid bent u ontzettend belangrijk voor ons,

graag gebruik kunnen maken van

we zien u graag de 29e!

een tuin.

n goed huis
smoke

Algemene ledenvergadering
op woensdag 29 mei 2019

Smoke, gecastreerde kater,

Het bestuur van de Vereniging Dierenasiel Almere nodigt u

8 jaar.

graag uit voor de ALGEMENE LEDENVERGADERING

Smoke is een wat onzekere vent

op woensdag 29 mei 2019 om 19.30 uur

die dol is van knuffelen en aan-

in het asiel, Groene Kadeweg 24 te Almere

dacht. Dit met rustige en volwassen mensen, want kinderen zijn

Agenda

hem echt te druk. Omdat Smoke
erg zachtaardig is, is hij snel onder
de indruk van andere dieren en

1

Opening en welkom

verstopt hij zich dan. Smoke is een

2

Vaststellen vergaderagenda

binnenkat, hij krijgt een blaasdieet

3

Verslag van de afgelopen periode

en medicatie voor zijn blaas.

4

Notulen van 31 oktober 2018 *

5

Jaarrekening 2017 en 2018 *

6

Bevindingen kascommissie

7

Begroting 2019 *

8

Decharge bestuur voor de jaarrekeningen 2017 en 2018

9

Voorstel goedkeuren o.g. transactie Zundert *

10

Rondvraag

11

Afsluiting

orla
Orla, Amerikaanse bulldog,
gesteriliseerde teef, 8,5 jaar.
Orla is een rustige dame die dol
is op aandacht van haar baasje.

* zie stukken/toelichting op website vanaf ca. medio mei

Naar mensen is zij heel bescheiden en vriendelijk. Zij is op zoek
naar een baasje voor haar alleen
want met andere dieren kan zij
Misty, Duitse herder,

helaas niet overweg. Orla heeft

gesteriliseerde teef, 7,5 jaar.

een voedingsallergie en krijgt daar

Deze knappe dame is een enthou-

speciaal voer voor.

Wij stellen het op prijs als u zich via
contact@dierenasielalmere.nl aanmeldt voor
de ALV, maar het is niet verplicht.

siaste werker met veel energie.
Activiteiten zoals bijv. hobbymatig
sporten, speuren, zwemmen, etc.
zouden perfect voor haar zijn.
Misty is dan ook gek op aandacht

goof

van haar baasje. Met honden en
katten kan Misty niet overweg.

misty

Goof, langharige teckel,
reu, 1,5 jaar.
Goof is nieuwsgierig, speels maar
een onzeker ventje die een nieuw
huisje zoekt bij iemand die ervaring heeft met angstige honden.
Een andere, stabiele hond in huis
kan hem helpen, maar van katten
en kinderen wordt hij onzeker.
Graag wil Goof met de baas op
cursus om samen te werken aan
een positieve toekomst.

Afscheid
Margret Janssen

We vroegen ons af waar we de

kel ik cursusprogramma’s en denk

volgende kat die binnenkwam

ik mee over de invulling van de

moesten plaatsen.

landelijke bijeenkomsten voor dierenhulp organisaties. Spannend,

Jenny kondigde het in haar column al aan:

De reorganisatie in 2010 was een

een nieuwe functie maar ik heb er

na 20 jaar neem ik afscheid van Dierenasiel

moeilijke tijd en eind 2016 be-

veel zin in!

Almere.

landde ik thuis met een burn-out.
Helaas bleek de re-integratie een

Ik heb veel respect voor iedereen

In oktober 1998 begon ik als assistent beheerder van Dierenasiel Crailo en

jaar later ten koste van mijn ge-

die zich vol passie voor het asiel

Almere. Al na 2 maanden werd ik beheerder voor Almere. Ik herinner me

zondheid te gaan. Daarom besloot

en de asieldieren inzet. Hoe er met

nog goed dat Sinterklaas het asiel opende. Dat er behoefte was aan een

ik om te stoppen.

hart en ziel en niet altijd onder

asiel bleek al snel, want in 2005 werd het asiel uitgebreid. Als ik terugkijk,
denk ik ‘wat hebben we veel meegemaakt in al die jaren’!

de makkelijkste omstandigheden
Toekomst

gewerkt wordt. Ik ga iedereen (die-

Ik ga een nieuwe toekomst tege-

ren, bezoekers, leden, medewer-

Gebeurtenissen

moet. Een nieuwe woning met

kers en vrijwilligers) en het asiel

Er waren mooie en minder mooie gebeurtenissen: teveel dieren om op te

voldoende plek voor al onze

heel erg missen. Het blijft altijd in

nemen, met in sommige zomers wel meer dan 200 asielkatten.

dieren én ander werk kwamen in-

mijn hart!

“

eens op mijn pad. Ik werk nu voor
Zet ‘m op en keep up the good

centrum kennisdeling en opleiding

work! Lieve groeten Margret

dierenhulpverlening. Hier ontwik-

Janssen

Nieuwsbrief
per e-mail
ontvangen?

Vrijwilliger in het

Ik heb een grote passie voor hon-

En zo kwam het dat ik 5 jaar gele-

te ondersteunen. Daarbij probeer

In de toekomst willen we graag

den en heb thuis altijd honden ge-

den startte; eerst met de ochtend

ik altijd een vrolijke noot toe te

de nieuwsbrief ook per e-mail

had, waarvan de laatste 2 uit het

schoonmaak en daarna met gras-

voegen. Met wisselend succes ove-

versturen. Dat bespaart flink in de

dierenasiel kwamen. Dus toen ik

maaien en andere klusjes. Sinds

rigens, want niet iedereen begrijpt

druk- en portokosten. Geld dat

tijd over had, was het voor mij een

3 jaar ben ik baliemedewerker.

mijn typisch Engelse humor.

we aan de opvang van de dieren

logische stap om mij als vrijwilliger

Dat doe ik nu 2 dagen per week.

aan te melden.

Ik vind het erg leuk om klanten

Rommelmarkt

Wilt u de nieuwsbrief per e-mail

te helpen en de dierenverzorgers

Twee jaar geleden werd ik verant-

ontvangen? Meld u dan aan via

woordelijk voor de rommelmarkt,

contact@dierenasielalmere.nl

Adrian Clarke, vrijwilliger

kunnen besteden.

die altijd op veel belangstelling
kan rekenen. Samen met een klein
maar fantastisch team hebben we
de werkprocessen efficiënter ingericht, waardoor de opbrengsten
toenamen. Daar doen we het voor!

Vereniging Dierenasiel Almere

Ik vind het leuk dat mijn zakelijke

Groene Kadeweg 24

achtergrond hier zo goed van pas

1332 BW Almere

komt.

088 200 21 00
contact@dierenasielalmere.nl

Werken voor het asiel doe ik graag,

www.dierenasielalmere.nl

ik krijg er zoveel genoegdoening

Openingstijden

voor terug!

ma tm za, 10.00-12.30 en 13.30-16.00
Giften en contributies

Het helpen van dieren in nood is

NL57 RABO 0132 7100 64

voor mij 100% de moeite waard.

RSIN (ANBI) nummer 807357649

Realisatie The M2C Company

veel meegemaakt in al die jaren’!

Stichting Dierenlot als coördinator

