Activiteitenverslag 2021
Het jaar 2021 stond in het teken van konijnen. Ze kwamen (soms met dozen vol) binnen als
vondeling, gewoon op straat gezet zo van “je redt het wel”.
Daarnaast werden veel konijnen aangeboden om afstand van te doen. Op een gegeven moment
werd de wachtlijst steeds langer, want we hadden gewoon geen plek meer. Ze zaten overal, ook in
hondenkennels.
Helaas worden deze dieren niet zo snel herplaatst, zeker ook omdat de huisvesting bij de mogelijke
adoptanten vaak niet voldoet aan de minimum maten, zoals vastgesteld door het LICG (een
gezamenlijk initiatief van het Ministerie van LNV en andere organisaties).
Ook in 2021 stonden de pensionverblijven wekenlang praktisch leeg en zagen we ons gedwongen om
afscheid te nemen van enkele collega’s. Door het minderen van het aantal personeelsleden werd het
Dierenasiel gedwongen een aanpassing te doen in de bedrijfsvoering op het moment dat de
bezetting op de pensionafdeling weer toenam. Voor de verandering in bedrijfsvoering werd in 2021
de basis gelegd. We zijn ons meer gaan richten op het zogenaamde dagpension voor honden. De
andere dieren (katten, konijnen, knaagdieren) zijn nog wel gewoon welkom om bij ons te logeren. Op
deze manier kunnen we de dagen anders indelen, en de optimale zorg voor alle dieren (asiel en
pension) blijven garanderen.
Verder is het bestuur met het Managementteam begonnen met open gesprekken, hoe we blijvend
afscheid kunnen nemen van het verleden (inclusief de bijbehorende schuld), en hoe we er voor
kunnen zorgen dat we het gebouw weer in goede staat kunnen krijgen. Deze gesprekken krijgen
hopelijk volgend jaar een praktische uitwerking.
We hebben in 2021 eindelijk weer een vrijwilligersborrel kunnen organiseren: (bijna) allemaal weer
samen met een hapje en een drankje. Ook de bestuursleden hebben zich op deze borrel laten zien.
Met dankzegging aan onze leden, donateurs, vrijwilligers, gemeente Almere en enkele bedrijven
hebben we weer onze uiterste best kunnen doen om alle dieren zo goed mogelijk te verzorgen. En
zijn we gemotiveerd verder gegaan om voor elk dier in ons asiel een goed nieuw huis te vinden. Dat
is (nog) niet altijd gelukt; we hebben enkele zogenaamde langzitters, dit betreft vooral een aantal
konijnen.

