Ook 2020 was een jaar wat grotendeels in het teken stond van Corona.
Vroeger kwamen er altijd veel mensen binnen lopen; mensen die een kijkje kwamen nemen voor
een nieuw dier; ouders met kinderen; mensen die alleen eventjes knuffelen etc. Maar ook dit jaar
was het alleen mogelijk om op afspraak langs te komen. De verminderde toeloop lijkt de meeste
dieren minder stress te bezorgen, zodat we overwegen om het zo te houden.
De groep vrijwilligers werd tijdelijk ingekrompen; de mensen die angstig waren voor een besmetting
en de mensen met een onderliggend lijden bleven thuis. Samen met een beperkte groep vrijwilligers
heeft ons vaste team alle dieren verzorgd.
Vooral voor de vrijwilligers die niet konden komen, hebben we een nieuwsbrief voor vrijwilligers
gemaakt, die regelmatig verstuurd is. Hierin werden onder andere nieuwtjes over de dieren in het
asiel gemeld.
Het aantal dieren dat binnenkwam is stabiel in vergelijking met andere jaren. Er is geen toename
gezien van de gevreesde “corona-honden”. Het aantal konijnen dat binnen is gekomen in het asiel
(afstand, maar vooral als vondeling) neemt niet af. Deze diergroep moet altijd lang in het asiel zitten;
er wordt eerst afgewacht of de voedsters drachtig zijn en de mannetjes worden allemaal gecastreerd
(en zijn daarna nog een tijdje vruchtbaar). Daarnaast wordt er rekening gehouden bij plaatsing:
minimaal met zijn tweeën, en in een gepaste huisvesting (met minimummaten zoals aangegeven
door het LICG).
Door Corona is het een slecht jaar geweest voor de pensionafdeling en daarmee voor onze
inkomsten; de gangen waren grotendeels leeg. In de zomer was er even een opleving, omdat Corona
(helaas tijdelijk) onder controle leek.
De gebruikelijke open dagen zijn hebben geen doorgang gevonden.
Dankzij onze trouwe leden, vele donateurs, de gemeente en hulp van enkele bedrijven, bleef het
mogelijk om de dieren optimaal te blijven verzorgen.

