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Enkele fractieleden
  op bezoek

het beste van twee werelden

Nieuwe beheerder 
         van het dierenasiel

In deze uitgave oa.:  ► Bezoek PvdA Almere  ► Onze dieren zoeken een goed huis  ► Ledenvergadering  ► Extra donatie voor de winter

Vlnr. de heren Tarik Sahbaz, Rob Maurits en Jeroen Deben van de PvdA met onze dames van het asiel 

Armanda Schaafsma, Kirsten Rekvelt en Jenny Dekker.

Half juni is onze nieuwe beheerder

begonnen. Wij zijn heel blij met de

komst van Stephanie van 

Velthuijsen, die – uiteraard – een

ware dierenliefhebber én profes-

sional is als het om dieren gaat. 

In deze nieuwsbrief stellen we

haar graag aan u voor. 

  

“Mijn liefde voor dieren is er met

de paplepel ingegoten en zit daar-

door helemaal in mijn DNA. Wij 

hadden thuis altijd veel verschil-

lende huisdieren. Het is mijn 2e 

natuur om met aandacht en liefde 

alle dieren die op mijn pad komen 

te verzorgen. 

Na mijn middelbare school heb 

ik de opleiding paraveterinair

(dierenartsassistent) gevolgd.

Aansluitend ben ik verder gegaan 

met een HBO diermanagement 

opleiding. Ik heb een aantal jaren 

Steeds meer mensen ontdek-

ken dat zij hun hond, kat, konijn, 

knaagdier of vogel bij ons kunnen 

laten logeren. 

Denkt u eraan om tijdig een plekje 

voor uw dier te reserveren? 

U kunt dit doen op onze website 

www.dierenpensionalmere.nl.

Is uw dier al vaker geweest? Dan 

kunt u volstaan met een mailtje 

aan contact@dierenasielalmere.nl 

of bellen met 088-2002100.

Reserveer tijdig de logeerplek voor uw dier

Wist u dat wij ook dagopvang 

voor honden hebben? U kunt uw 

hond s’ morgens vanaf 8.30 bij 

ons brengen en om 17.30 weer 

ophalen. Uw hond kan lekker naar 

buiten en spelen! 

Kijk voor alle tarieven en voor-

waarden op onze website: 

www.dierenasielalmere.nl

in een dierenartsenpraktijk 

gewerkt en wilde graag meer 

doen met mijn management 

opleiding. 

Als beheerder van het asiel heb 

ik het beste van beide werelden

gecombineerd! Ik kan nu dieren 

helpen, ze met liefde opvangen 

maar ook als beheerder mijn

management vaardigheden 

inzetten voor al onze geweldige

medewerkers en vrijwilligers.” 

Overweegt u een lief dier in huis 

te nemen of wilt u de dieren in 

het asiel extra aandacht geven? 

Kom langs, u bent van harte

welkom! 

Ste
phanie van Velthuijsen

Als dierenasiel werken we nauw samen met de gemeente, die de

wettelijke plicht heeft te zorgen voor de opvang van (zwerf )dieren.

Daarom waren we blij met het bezoek van enkele fractieleden van de 

PvdA Almere, op 18 juni jl. Het was van beide kanten informatief 

en gezellig. Deze kennismaking zal zeker bijdragen aan een goede

samenwerking. 

Raadsleden van andere politieke partijen zijn ook welkom, dus mocht u

contacten hebben binnen de gemeenteraad, tip ze gerust op ons mooie 

asiel. 



isaac en nijntj
e 

ilse en sky

peppie en kokkie

Ilse en Sky, husky’s

Deze twee prachtige husky’s zijn 

Ilse, een teef uit 2014 en Sky, een 

gecastreerde reu uit 2015. 

Ilse en sky zijn hele grote knuff els 

maar ook hele actieve honden 

waar veel mee gelopen moet

worden. Ze kunnen echt niet 

zonder elkaar en worden dus 

uitsluitend samen geplaatst.

Een nieuw thuis zonder katten is 

een must. Zij kunnen prima bij

kinderen ouder dan 10 jaar 

wonen.

Peppie en Kokkie, gerbils

Deze kleine, stoere mannen 

heten Peppie en Kokkie, 2 gerbils 

geboren op 01-01-2017. Er is 

afstand van ze gedaan omdat 

de kleinkinderen niet meer naar 

ze omkeken. Nu zijn ze op zoek 

naar een prachtig paleisje met de 

beste verzorging die gerbils zich 

kunnen wensen. Neem voor meer 

informatie over het houden van 

gerbils contact op of kom gewoon 

langs bij het asiel. 

Isaac en Nijntje, konijnen 

De witte, pluizige vent heet Isaac, 

een gecastreerde ram die als 

vondeling in het asiel is gekomen. 

De bruine, zachtaardige dame 

heet Nijntje, een voedster geboren 

op 25-01-2018. Nijntje en Isaac zijn 

een beetje onzekere maar lieve 

konijnen die het fi jn vinden om 

heerlijk hun eigen gang te gaan. 

Een rustige aai over de bol kunnen 

ze wel waarderen maar oppakken 

vinden ze nog een beetje 

spannend. Isaac heeft regelmatig 

vachtverzorging nodig in de vorm 

van borstelen. 

Van de nieuwe

voorzitter

Voor u ligt de nieuwsbrief van

ons dierenasiel en aan mij de eer 

om het voorwoord te schrijven.

Nu Jenny Dekker aftreedt als

voorzitter neem ik voorlopig het

stokje van haar over. Onder de

bezielende leiding van Jenny 

hebben we grote stappen vooruit 

kunnen zetten. Daar zijn we haar 

zeer dankbaar voor.

De meeste mensen kennen mij

al als secretaris van het bestuur. 

Ook beman ik regelmatig de 

telefooncentrale en loop ik vaak 

rond in het asiel.

Alle steun voor het dierenasiel - 

zowel fi nancieel als op een andere 

manier -  is van harte welkom. 

Wilt u daar meer over weten,

neem dan contact met ons op.

Ik wens u veel leesplezier.

Groet,

Armanda Schaafsma-de Niet

Vrijwilligers en 

dierenspullen gezocht

Wij zijn altijd op zoek naar vrijwilligers! Niet alleen om te helpen 

schoonmaken in de kennels of kattenhuizen maar ook om de 

katten extra aandacht te geven of om met de konijnen te spelen.

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

Daarnaast zijn wij altijd erg blij met 

alle (dieren)spullen die gebracht 

worden, zoals krabpalen, lekkere 

mandjes en speelgoed. Ook voeding 

en verzorgingsproducten blijven 

altijd welkom.



Betsie, gesteriliseerde poes,

15 jaar

Deze lieve oude dame heet Betsie. 

Ze is als vondeling in ons asiel 

beland en we hebben haar leeftijd 

geschat op ongeveer 15 jaar. 

Betsie houdt van knuff elen, maar 

gaat ook graag lekker haar eigen 

gang. Haar schildklier werkt te snel 

maar dat is met medicatie goed 

onder controle. Zijn medicijnen 

geen bezwaar voor u en bent u op 

zoek naar een wat oudere maar 

nog heel kranige dame? Kom dan 

vooral snel een keer kennis maken 

met deze lieve poes. 

betsie

Kiara, gesteriliseerde teef, 3 jaar

Deze actieve en enthousiaste 

dame heet Kiara, een kruising 

(middenmaat) van 2017. Kiara is 

als vondeling in het asiel geko-

men. Daarom weten we weinig 

over haar verleden. We denken dat 

ze van origine uit het buitenland 

komt. Ze is een ontzettend lieve 

dame en een echte ‘spring in het 

veld’; ze heeft een actief baasje 

nodig. Kiara is erg op mensen 

gericht en is niet graag alleen 

thuis. We zoeken voor haar een 

thuis bij iemand die alle tijd heeft, 

haar gezellig mee kan nemen 

en daarnaast tijd wil steken in 

training. Kiara is erg sociaal met 

andere honden maar door haar 

jachtinstinct niet zo goed met 

katten of konijnen. 

kiara

n goed huis

diesel

Algemene ledenvergadering 

maandag 16 december 2019

Het bestuur van Vereniging Dierenasiel Almere nodigt u graag 

uit voor de ALGEMENE LEDENVERGADERING op maandag

16 december 2019 om 19:00 uur in het asiel, 

Groene Kadeweg 24 te Almere.

Agenda

Opening en welkom

Aftreden en decharge Jenny Dekker

Voorstellen nieuwe bestuursleden

Kiezen nieuwe bestuursleden

Rondvraag

Afsluiting

Wij stellen het op prijs als u zich via 

contact@dierenasielalmere.nl aanmeldt voor 

de ALV, maar het is niet verplicht.
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Diesel, 

gecastreerde kater, 6 jaar

Deze prachtige en praatgrage 

vent heet Diesel, een gecastreerde 

kater die geboren is op 

15-06-2013. Diesel is een 

gevoelige man die graag naar 

buiten gaat om een frisse neus te 

halen. Hij zoekt een plek met zo 

min mogelijk prikkels want daar 

kan hij chagrijnig van worden. 

Een huis zonder andere katten, 

honden of kinderen is voor hem 

een vereiste. 

Denkt u nog aan 

uw contributie 

als die nog niet

is voldaan?



De winter komt er weer aan

IIn heete  najajajaaaaaar ennn d d dee e wiww nterpepepeririododode e e isisis hhhetetet a aaltlttijijijd dd rururustststiger met logées in het 

pepeennsn iooon n ennn dddaalennn ooonze inkomsten.. H HHeetet a aasis el blililijjfj t het hele jaar doooor open 

vovovoooor vvvonnndded lingngngeene  en diiieree en die worden gebracht. De opvpvpvaanang g g enenn d dde 

veveverzoroo gigiingn  van dieeereren nn kokokoststst gg gelelldd d enenen daarom willen we u om eeeenenn b b bijijijdrdrdragaga e e e

vragen. Om onsnsns dd doeoeoel l tetet  k kkununu nennen n n blblblijijijvevevennn realiseren; opopopvavavangnggenenen, vveverzrzrzorgegegen n n 

enee  herplaaaaaatstsseenen bb bijijij dd de pepeerfffeecectetete bb baaaaaasss!

Kunt u iets extra’s missen?

dan is een donatie op rekeningnummer

NL57 RABO 0132 7100 64

van harte welkom!

Vereniging Dierenasiel Almere

Groene Kadeweg 24

1332 BW Almere

088 200 21 00

contact@dierenasielalmere.nl

www.dierenasielalmere.nl

Openingstijden

ma t/m za, 10.00-12.30 en 13.30-16.00 uur

Giften en contributies

NL57 RABO 0132 7100 64

RSIN (ANBI) nummer 807357649
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Nieuwsbrief
per e-mail
ontvangen?

In de toekomst willen we graag 

de nieuwsbrief ook per e-mail 

versturen. Dat bespaart fl ink in de 

druk- en portokosten. Geld dat 

we aan de opvang van de dieren 

kunnen besteden. 

Wilt u de nieuwsbrief per e-mail 

ontvangen? Meld u dan aan via 

contact@dierenasielalmere.nl

Vrijwilliger in het

Hoi, ik ben Marjolein en ik zorg al 

10 jaar als vrijwilligster bij 

Dierenasiel Almere voor de katten. 

Vanwege mijn versleten rug moest 

ik stoppen met mijn werk in de 

luchtvaart. Dat was het moment 

dat ik een grote wens van mij 

kon realiseren, want ik wilde altijd 

al graag iets met en voor dieren 

doen.

Na mijn eerste dag was ik bang 

dat ik het niet vol zou houden, 

want het werk bestond uit het 

schoonmaken van de 

kattenverblijven en eigenlijk was 

dat te zwaar voor me, maar ik 

wilde niet stoppen. Jarenlang 

heb ik 2 ochtenden in de week 

schoongemaakt.

Als alles schoon was ging ik niet 

naar huis, want tijdens lunchpauze 

is het asiel gesloten. Dan zat ik 

helemaal alleen bij de katten, 

geweldig! Zo bouwde ik een band 

op met hele schuwe katten. Als 

deze je eenmaal vertrouwen en 

zich overgeven, zijn het vaak de 

grootste knuff els!

Ook ‘s middags bleef ik nog. 

Hierdoor heb ik veel geleerd van 

Marjolein, vrijwilliger 

“
ik probeer een goede match 
te vinden tussen mens en kat

de vaste medewerkers.

Een aantal jaar geleden was het 

schoonmaken echt te zwaar voor 

mijn rug en sindsdien werk ik

2 middagen. 

Wat ben ik bevoorrecht dat ik dit 

mag doen! Als ik een kattenverblijf 

binnenkom, komen de lieverds 

naar me toe om me te begroe-

ten…of zien ze me als wandelen-

de voerbak? Aan het eind van de 

dag mag ik ze namelijk ook voeren 

en geef ik medicijnen aan de kat-

ten die dat nodig hebben.

Ook heb ik contact met klanten 

die op zoek zijn naar een kat en 

probeer dan een goede match 

te vinden tussen mens en kat, 

uiteraard in overleg met een vaste 

medewerker.

Als ik rond 18.00 uur naar huis ga, 

krijgt elke kat nog een aai over zijn 

bol en zeg ik nog even dat ik van 

ze houd…de lieverds.

Winter- 
en kerstwinkel

brbrbrrreeneeenene gsg t t nnanaar onznznznzze e e dididd ererreeneee ! HHoooududududt t tt

uu u oooooooooook kk zoz  vannn k kkkkereererstststsss ??? ? ?? KKoooom mm daann zezzeezezeez kekkekekkek rrrr 

bibibbibbij j jj onoonnss ss lalalalalannngngs s s omommomoo  ddddee ee prracacachthttigigigige e e e 

kekekkk rsrstktktkamamammmmamerer tt ttte e eeee bebebebebebezzizizizicchchchtitititigegegegegeg n n eene  

leukukukkukukee ee sspspppppuuulu leeletjtjtjtjt eesssess vvv vvoooooooo rr rr r dededede k k kk kerererererererree sststtstststt t ttt e e ee 

scccororo eenennenenee !!

ElElk k jajaarar h hhhhebbbebbebebbenn wiwijj eeeee n n ssus pepepep r r

gezellige kerstkammerer v vvolol mmeetetet ddd d dde e e 

mooiste kekekeersrsrsrststtststspppupup llettttjejejeej s ss did e e te kkkkooooooopp pp

zizizizijnjnjnjnjn. . AAlAlA leelelesss s isisisis m met zororg g uuuiuiuitgtgezezocochtttht  

en ingericcchtht d doooorr ononzeze gg g  ewwe eldidigege 

vrvrrrvrijijijjwiwwww lligere s.s  Uititerreraaaaaaaa rdrdddd g gaaaaaat ded  op-


