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Sinds eind 2019 hebben we een

nieuwe secretaris, Lara Fikkert.

Zij zorgt ervoor dat de organisato-

rische zaken binnen het dieren-

asiel zo goed mogelijk verlopen.

In deze nieuwsbrief stellen we

haar graag aan u voor! 

“Mijn eerste bezoekjes aan Die-

renasiel Almere dateren uit mijn 

kindertijd, toen ik met mijn ouders

meeging om onze labrador te 

brengen voor de vakanties.

Zelf heb ik altijd een hond gehad, 

in het verleden ook een kat, cavia’s

en zebravinkjes. Ik woon nog 

steeds in Almere en vind het leuk 

om nu als vrijwilliger voor het 

dierenasiel te werken. 

Ik vind het erg fi jn om mijn steen-

tje bij te kunnen dragen zodat de 

dieren zo goed mogelijk verzorgd 

kunnen worden!

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

Er is nu door het coronavirus minder contact. Dit is vervelend voor u maar 

ook zeker voor het dierenasiel en pension. We kunnen de inkomsten

geen maand missen, want de vaste kosten lopen gewoon door. Nu er

minder inkomsten zijn komt het voortbestaan van ons dierenasiel moge-

lijk in gevaar. Daarom doen we een dringend beroep op u. Wilt u uw 

contributie zo snel mogelijk betalen? 

Kunt u iets extra’s missen, dan helpt u enorm als u iets meer overmaakt.

Zo komen we samen deze moeilijke tijden door.

Uitstel rommelmarkt
De rommelmarkt is iedere keer weer een feest voor groot en klein, maar 

vanwege het coronavirus gaat het dit voorjaar helaas niet door. Daardoor 

lopen we naast een boel gezelligheid ook inkomsten mis. Wij hopen van 

harte dat we in de zomermaanden weer een nieuwe rommelmarkt kun-

nen organiseren!



murk

snowey en oreo

Dit zijn Snowey (links) en Oreo 

(rechts), 2 voedsters geboren in 

februari 2018. Dit prachtige stel is 

al heel lang samen en ze zoeken 

nu ook samen een nieuw huis. Het 

zijn 2 vriendelijke, maar wat 

onzekere dames.  Ze vinden het 

fi jn om geaaid te worden, maar 

optillen vinden ze erg spannend. 

Snowey en Oreo wonen nu nog 

binnen. Zodra het ’s nachts 

warmer is dan 10 graden kunnen 

ze lekker naar buiten. 

Deze grote, stoere vent heet Max, 

hij is geboren op 28-06-2014. Max 

heeft zeker een willetje en is niet 

voor beginners. Hij wil doen waar 

hij zin in heeft en daarbij niet 

gestoord worden door andere 

huisdieren.  Mensen vindt hij leuk, 

zolang hij zijn eigen gang maar 

kan gaan en niet gedwongen 

wordt tot dingen die hij niet 

prettig vindt. Daarom zoekt Max 

een huisje zonder kinderen en 

zonder andere huisdieren. Deze 

eigenzinnige kater zoekt graag 

buiten het avontuur op.

verliefd 

op baby 

konijntjes

Op een dag was ik in de kantine

van het asiel en daar stond een 

kooi met een konijntje en 3 baby’s.

Ik dacht gelijk “wat een dotjes” 

en stuurde mijn dochter een 

berichtje. Zij kwam snel kijken en 

we besloten meteen ze alle drie te

adopteren. 

De konijntjes bleken 2 zusjes en 

1 broer te zijn: Bommel, Truff el en 

Kobus. Zodra ze groot genoeg

waren zijn ze bij ons komen 

wonen. Inmiddels zijn ze aar-

dig gegroeid en is onze halve

achtertuin een konijnenparadijs!

Wij zijn superblij met onze nieuwe 

dierenvriendjes. Zo gebeurt het 

dat je soms naar je werk gaat en 

met een nieuw dierenvriendje 

weer naar huis gaat. 

Er zitten zulke leuke dieren in ons 

asiel, kom vooral 

- na de coronatijd - kijken! 

Hartelijke groet,

Armanda Schaafsma

Voorzitter

Murk is een lieve gecastreerde 

kater van ongeveer 5 jaar oud. Hij 

is als vondeling in ons asiel beland 

en aan zijn gedrag merkten we 

dat hij maar weinig contact met 

mensen gewend was. Daarom 

hebben we Murk een tijdje bij één 

van onze opvangadressen een 

plekje gegeven. Van een ontzet-

tend bange kat is hij veranderd in 

een knuff elkont! Maar daarvoor 

moet u wel eerst zijn vertrouwen 

winnen, en dat kost heel veel tijd. 

 

Helaas is Murk besmet

met FIV (kattenaids). 

Laat u niet direct 

afschrikken, want dit 

virus is voor mensen 

en andere dieren 

totaal onschuldig. 

Alleen een andere kat 

zou bij een hevige 

vechtpartij (via bloed-

bloed contact) besmet

kunnen worden. 

Daarom mag Murk 

niet naar buiten.  

Omdat hij veel steun 

heeft aan een soortgenoot, zou 

het heel fi jn zijn als u al een leuke 

sociale kat heeft of wellicht naast 

Murk nóg een kat wilt adopteren. 

 

Bent u die speciale baas die wel 

van een uitdaging houdt? Komt u 

dan vooral een keer kennis maken 

met Murk, hij is het echt waard! 

We vertellen u dan graag meer 

over hem en over FIV.

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

max



Deze prachtige, pluizige dame 

heet Dinah, een voedster van 

onbekende leeftijd.  Dinah is 

zwervend op straat aangetroff en 

en naar het asiel gebracht. Ze 

zoekt niet alleen een nieuw huis, 

maar ook een gecastreerde ram 

om mee samen te wonen. Dinah 

weet nog niet dat contact met 

mensen fi jn kan zijn. Heeft u rust, 

geduld en liefde voor dit beestje? 

Dan kan ze hier zeker stappen in 

maken. Dinah woont op dit 

moment binnen. Zodra het ’s 

nachts warmer is dan 10 graden 

kan ze lekker naar buiten. Geeft u 

haar weer een fi jn thuis? 

dinah

Deze prachtige, zwarte Duitse 

herder reu heet Quintis, geboren 

op 24-02-2012. Omdat Quintis als 

vondeling in het asiel kwam

weten we weinig over zijn 

verleden. Wij hebben Quintis hier 

leren kennen als een slimme, 

gedreven herder die graag samen 

op pad gaat. Omdat hij moeite 

heeft met andere honden zijn 

we hem aan het trainen.  Hij is 

het beste op zijn plek bij een 

baasje met ervaring. Heeft u naast 

ervaring ook tijd en aandacht over 

en vindt u het leuk om hem te 

trainen of hobbymatig met hem 

te sporten? Heeft u geen andere 

dieren of kinderen onder de 16 

jaar? Dan is hij bij ú echt op zijn 

plek! 

quintis

goed huis

p,d & T

Algemene ledenvergadering

Vanwege de maatregelen i.v.m. het corona virus, kunnen 

we nog geen datum vaststellen voor onze algemene 

ledenvergadering.

Zodra duidelijk is wanneer het weer veilig is voor u en voor 

ons prikken we een nieuwe datum. Deze geven we zo snel 

mogelijk aan u door. 

Pixie, Dixie en Tito vormen een 

prachtig trio die samen een nieuw 

huis zoeken. Pixie en Dixie zijn ge-

steriliseerde poezen van ongeveer 

3 jaar oud en Tito is een gecas-

treerde kater uit 2018. Ze zoeken 

als drietal een nieuw huis omdat 

ze samen hier zijn gekomen, en 

echt ontzettend verliefd op elkaar 

zijn! Zodra ze gewend zijn en 

de mensen om hen heen beter 

leren kennen worden ze graag 

gekriebeld. Pixie, Dixie en Tito zijn 

binnenkatten. 

Uw groente, fruit

en snoeiafval is 

welkom bij ons!

Bijna het hele jaar hebben we veel konijnen die binnen 

wonen of buiten, gezellig samen maar soms ook nog op zoek 

naar een vriendje.

Voor al deze lieve konijnen kopen wij met regelmaat wortels, 

appels, witlof en andijvie. En dat kost erg veel geld. Daarom 

vragen we u eens iets lekker langs te brengen voor ze!

Naast groente en fruit zijn konijnen gek op knagen; takken 

van fruitbomen of wilgen geeft ze uren plezier! Heeft u een 

boom die wel een snoeibeurt kan gebruiken? Gooi het dan 

niet in de groene kliko maar breng het naar het asiel.



Dierenlot helpt asiel met auto  

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

Hallo, ik ben Ton en al 20 jaar 

vrijwilliger bij Dierenasiel Almere. 

De eerste jaren waren mijn vrouw 

en ik gastgezin voor moederpoe-

zen met kittens en kittens zonder 

moeder. 

Tegenwoordig zoek ik de 2e hands 

boeken die gedoneerd zijn uit 

voor de rommelmarkt. De mooiste 

boeken krijgen een plek in de 

boekenkast bij de balie voor de 

verkoop.

De meeste tijd besteed ik nu als 

vaste hondenwandelaar. 

De laatste jaren heb ik met 

asielhonden cursussen gevolgd 

om ze zo snel mogelijk een goede 

nieuwe baas te laten vinden. 

Gelukkig vindt bijna altijd een 

hond wel een gouden mand. 

Soms komt er een zieke hond in 

het asiel. Die heeft ook recht op 

aandacht en liefde en dat geven 

de verzorgers en vrijwilligers dan 

ook graag. We doen veel om de 

hond beter te krijgen, en het is 

dan ook pijnlijk voor de hond én 

de verzorgers als dit niet lukt.

Als vaste wandelaar heb je soms 

een klik met een bepaalde hond. 
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Als vaste wandelaar heb je soms een klik met een bepaalde hond

Die krijg je dan als vaste wandel-

hond mee. Dat vind ik echt heel 

leuk en mooi. 

Er zijn meerdere vaste wandelaars. 

Samen vormen we een hecht vrij-

willigersteam die zo vaak als maar 

kan de honden een uitje geven.

Ik geniet echt van de wandelin-

gen, het buiten zijn en het contact 

met de hond!

Enkele maanden geleden begaf onze oude trouwe asielauto 

het.  Helaas was hij niet meer te repareren en daarmee hadden

we een groot probleem. We gebruiken de asielauto dagelijks,

bijvoorbeeld voor het vervoeren van asieldieren en het ophalen 

van donaties.  

Toen bood Stichting Dierenlot een oplossing!  

Zij hebben een prachtige auto voor ons 

geregeld waar wij nu veilig en betrouwbbaar 

gebruik van maken. Niet alleen wij, 

maar ook onze dieren zijn de 

Stichting Dierenlot 

ontzettend dankbaar!


