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Juni 2020 

 

Geachte dierenvrienden, gemeente, sponsor, donateur en al onze andere ondersteuners, 

 

Voor u ligt het jaarverslag 2019 van het Zwols Dierenasiel.  

We beginnen met een woord van oprechte dank aan u allen.  

Wij realiseren ons dat u allen, gemeenten, sponsors, donateurs, vrijwilligers, gastgezinnen, 

stagiairs en de vele andere organisaties en mensen die ons werk voor dieren ondersteunen, 

het bent die het ook in 2019 mogelijk heeft gemaakt dat wij dieren konden opvangen, 

verzorgen en helpen om weer een passend ‘mandje’ te vinden. Zonder u zou ons werk voor 

de dieren niet mogelijk zijn! 

Vooral ook een woord van dank aan de gemeenten waarvoor wij werkzaam zijn geweest in 

2019: Zwolle, Hardenberg, Ommen, Olst-Wijhe, Raalte en Dalfsen. Deze gemeenten zijn het 

die ons werk voor een belangrijk deel financieel mogelijk maken. Dank voor uw vertrouwen 

in ons. 

Een jaarverslag zoals dit heeft als doel om verantwoording af te leggen voor het door ons 

gevoerde beleid, zodat u weet dat de ons beschikbaar gestelde middelen op een goede 

manier zijn besteed. Daarnaast heeft een jaarverslag natuurlijk ook de functie om u als lezer 

te informeren over wie wij zijn en wat wij doen.  

Want zoals u weet is er, om de opvang van de dieren goed te laten verlopen, veel geld nodig. 

Ondanks de hulp van de genoemde gemeenten, de hulp van vrijwilligers in welke vorm dan 

ook en donaties en schenkingen, hebben wij uw steun hard nodig en zullen we deze steun 

nu en in de toekomst hard nodig blijven houden.  Wij, maar vooral ook de dieren, zijn u 

enorm dankbaar. 

Ik wens u veel leesplezier toe met dit jaarverslag. 

  

Hartelijke groet, 

 

Danielle Nooter     

Voorzitter bestuur van Stichting Zwols Dierenasiel 
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Doelstelling stichting: 

De exploitatie van een dierenasiel voor de gemeente Zwolle en omliggende regio voor de 

opvang van huisdieren, in het bijzonder van zwerfdieren en van door eigenaren of verzorgers 

(tijdelijk) in verzorging afgestane honden en katten, één en ander voor zover toepasselijk 

overeenkomstig de doelstellingen van de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van 

Dieren. Voorts al hetgeen hiermee rechtstreeks of zijdelings verband houdt of hiertoe 

bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. 

 

Het bestuur bestond in 2019 uit:  

Danielle Nooter, voorzitter 

Ab Meijerink, penningmeester/ secretaris a.i. 

Bert Smit, algemeen bestuurslid 

Patty Beekman, algemeen bestuurslid 

Astrid Brinkman, algemeen bestuurslid 

NB. Al onze bestuursleden zijn vrijwilligers 

 

Een paar dierenverhalen 

Ook 2019 was weer een jaar met bijzondere verhalen van en over dieren. 

Ieder dier is voor ons bijzonder, maar sommigen springen eruit vanwege hun trieste 

verleden, specialistische ingrepen of omdat zij lang bij ons verbleven. 

Even een kleine greep uit onze extra bijzondere dieren. 

 

Duitse Herder Haiko kwam als vondeling binnen met een 

verwaarloosde en ontstoken huid. Zijn achterhand was kaal en zijn huid 

ernstig ontstoken. Wat had Haiko een jeuk en pijn! Toen dat eenmaal 

beter ging bleek Haiko ook een probleem met zijn poot te hebben. 

Daarvoor was een op maat gemaakte brace nodig van een orthopeed. 

Dankzij een actie op de social media was in no-time het bedrag voor de 

brace bij elkaar en kon Haiko pijnvrij door het leven. Een aantal weken 

later vond hij zijn nieuwe baasjes en het gaat erg goed met Haiko! 

Nicol was een jonge poes die via de Politie uit een woning werd 

gehaald. Haar baas was niet meer in staat de zorg voor Nicol en 

haar zus op zich te nemen. Nicol kwam bij ons binnen met een 

gecompliceerde breuk in haar pootje. De orthopedisch specialist 

in Steenwijk heeft Nicol geopereerd en met pinnen haar poot 

gezet. En met succes. 

Even later heeft ook Nicol haar forever home gevonden! 
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Maakt u kennis met deze vervilte, langharige kater, zijn naam volgt. 

Een oplettende buurtbewoner heeft de melding gedaan dat hij al 

langere tijd door de buurt liep en zich niet liet pakken. Dankzij de 

samenwerking van het Dierenteam Zwolle is de kater gevangen en 

naar ons overgebracht. Daar is hij gelijk geschoren en nagekeken 

door de dierenarts. Hij had extra medische zorg nodig. Na het delen 

op Facebook was iedereen zo betrokken dat besloten werd dat de 

naam door de FB-volgers bedacht mocht worden.  

 

Uit de volle mand met ingestuurde namen werd zijn definitieve naam getrokken: Mushu. 

En ook Mushu heeft een aantal weken later zijn forever home gevonden bij mensen die hem 

alle medische zorg geven en ook zijn langharige vacht kunnen onderhouden. 

 

Aan het begin van de zomerperiode was bij ons de vraag naar 

katten groter dan het aanbod. En waarom zou je dan niet andere 

dieren helpen die het nodig hebben? Aangezien asiel ’t 

Noordbroek in Almelo overvol zat, zijn er 19 katten naar Zwolle 

verhuisd. Onder hen zat Macy, een poes die al langere tijd bij 

hen verbleef.  

Vrij snel hebben alle poezen uit Almelo fijne nieuwe baasjes 

gevonden. Voor Macy heeft het iets langer geduurd, maar ook zij 

heeft haar gouden mandje gevonden bij mensen die goed met 

Macy’s gedrag om kunnen gaan.  

 

En zo zijn er nog meer “bijzondere dieren”, denk aan blinde kater 

Allan die afgestaan is omdat hij te veel alleen moest blijven. Zijn 

bazin gunde hem een ander thuis met meer aandacht. Allan is 

vervolgens geadopteerd door lieve bazen die veel thuis zijn en waar 

hij het gezelschap van een soortgenoot heeft.  

 

En Prins, de 8-jarige herder kruising die van een klein 

appartement met een te druk huishouden kwam. Prins 

had de nodige kwalen en hij heeft veel medische zorg 

nodig gehad en nog steeds. Gelukkig krijgt hij dit nu van 

zijn nieuwe baasjes! 

 

 

In het najaar kwamen via de Dierenpolitie zes pups bij ons 

binnen. Zes druktemakers met allemaal verschillende 

karaktertjes. Ook zij hebben hun fijne bazen gevonden en wij 

ontvangen regelmatig leuke updates hoe goed zij het doen. 
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Ook werkt onze “Kat-zoekt-boer” campagne erg goed. Poezen en katers die vanwege hun 

onvoorspelbare, of schuwe karakter niet binnen een gezin of huishouden passen worden 

geadopteerd door mensen die buitenaf wonen. In ruil voor een warme slaapplaats, brokjes 

en verzorging houden zij het erf, de stallen of kassen vrij van ongedierte. In vrijheid, zonder 

gedwongen contact met mensen genieten van een kattenleven.  

In 2019 hebben 33 poezen en katers hun “boer” gevonden. 

 

Helaas is het bij ons ook niet altijd leuk nieuws. Zo kwam Jack Russelltje 

Maya op 15-jarige leeftijd bij ons binnen als vondeling. Bijna blind, 

incontinent en medisch in slechte conditie. Later bleek dat haar eigenaar 

“van haar af wilde”. Na meerdere onderzoeken bleek er medisch gezien 

veel meer niet goed met Maya. Operaties en behandelingen zouden geen 

verbetering voor haar geven. Dus hebben wij het lastige besluit moeten 

nemen om haar “te laten gaan”. Maya is rustig ingeslapen temidden van 

een aantal verzorgers. Heel naar en voor de dierverzorgers ook niet 

makkelijk, maar helaas is dierenliefde soms ook afscheid nemen. 

 

We sluiten af met een succesverhaal: Chihuahua Kenzo. 

Kenzo werd met bench en al afgeleverd bij een dierenarts om hem 

in te laten slapen omdat Kenzo beet.  

Kenzo is altijd als “handtas-Chihuahua” behandeld en heeft geen 

grenzen geleerd. Hij wist niet beter. Nadat hij daar genoeg van had 

en dat aangaf door te bijten is hij een aantal keren via Marktplaats 

verhandeld en bij zijn laatste baas terechtgekomen die hem naar 

de dierenarts bracht.  

Gelukkig heeft de dierenarts ons benaderd en kwam Kenzo bij ons. 

Waar hij zijn tandjes overigens ook vaker gebruikt heeft en menig verzorger van een gaatje 

voorzien heeft      . Na een tijd kwamen zijn (uiteindelijke) baasjes. Zij durfden wel grenzen 

te stellen en durfden het met hem aan. Eigenlijk zochten zij twee hondjes en zo geschiedde 

het dat Kenzo’s speelmaatje (de onzekere) Amy ook door hen geadopteerd werd.  

Kenzo draaide in een mum van tijd om en het gaat met beide honden erg goed!  

 

Projecten en samenwerking  

 

Ook in 2019 zijn wij in ons asiel weer geconfronteerd met schrijnende situaties, waarbij 

huisdier-eigenaren zich gedwongen zagen om afstand te doen van hun huisdier, omdat ze de 

kosten van (met name) medische verzorging van hun dier niet meer konden betalen. 

Overigens betekende dit ook vaak dat ze de afstandskosten voor hun huisdier niet meer 

konden bekostigen. 

Hier ligt naar onze mening dan ook een punt van aandacht voor gemeenten. Juist voor 

mensen, die om uiteenlopende redenen aan de rand van onze samenleving zijn 
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terechtgekomen, kan het hebben en verzorgen van een huisdier het verschil maken tussen 

wel of niet in een sociaal isolement te raken. 

De organisatie “Blijf van mijn Dier” (komt voort uit IFAW) heeft het afgelopen jaar 4 dieren 

uit de gemeente Zwolle, bij ons ondergebracht. De eigenaren van deze dieren konden 

tijdelijk niet voor hun dier zorgen en “Blijf van mijn Dier” had op dat moment geen 

gastgezinnen. Het asiel biedt dan graag de mogelijkheid om deze dieren op te vangen totdat 

er wel gastgezinnen zijn. We hopen dat we het komende jaar meer voor deze dieren kunnen 

betekenen.  

 

Een vertegenwoordiger van het asiel heeft ook het 

afgelopen jaar deelgenomen aan het Dieren Team 

Zwolle. Ook heeft ze een bijdrage geleverd aan de 

jaarlijkse Dierenwelzijnsdag in Zwolle. In het team 

zitten een scala aan organisaties die werkzaam 

zijn op het gebied van Dierenwelzijn. Het 

aantrekken van deze contacten helpt ons te 

werken aan het welbevinden van (zwerf)dieren. 

Zo ook de Dierenvoedselbank in Zwolle. 

Maandelijks heeft zij haar uitgifte op het asiel.  

We zien dat het aantal diereigenaren dat aanspraak doet op deze voedselbank groeit. 

Al deze ontwikkelingen hebben ertoe geleid dat Zwolle in 2019 als 2e diervriendelijkste 

gemeente is uitgeroepen. Als asiel hebben we daar ook een bijdrage aan geleverd. 

Het asiel is altijd op zoek naar nieuwe partners die werkzaam zijn in het veld. 

 

Van onze vaste sponsor en donateur Dierenlot hebben we dit jaar de beplanting van onze 

speelplaatsen gesponsord gekregen. Uiteraard hebben we de twee Dierenlotdagen bezocht, 

tegelijk werd onze Dierenlot-ambulance nagekeken. De Dierenlotdagen geven ons de 

mogelijkheid om voorlichting over specifieke onderwerpen te bezoeken, partners in het veld 

te spreken en nieuwe ideeën op te doen. 

 

Gevonden dieren 

Het afgelopen jaar hebben wij extra mogelijkheden gevonden om gevonden dieren zo snel 

mogelijk met hun bazen te herenigen. 

De samenwerking met Amivedi liep al prettig, maar sinds 2019 kunnen wij zelf inloggen en 

het gevonden dier klaarzetten voor de Amivedi website. Op deze wijze komen dieren sneller 

online en is een match met een vermissing nog sneller te maken. 

Tevens is de app Telegram in gebruik. Eigenaren van vermiste dieren kunnen zich (gratis) 

abonneren en krijgen een melding bij ieder gevonden dier dat bij ons binnengebracht wordt. 

Naast deze twee mogelijkheden worden de gevonden dieren ook op onze website, op 

Twitter en Facebook gezet en wordt de kans om sneller een eigenaar te vinden nog groter. 

Tevens bieden wij aan om gevonden dieren die weer opgehaald worden, te chippen.   
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ReTrail  

Het afgelopen jaar hebben een aantal 

honden weer kunnen speuren bij 

stichting ReTrailDogs. Deze stichting 

biedt voor asielhonden de 

mogelijkheid om een dag(deel) te 

komen met een verzorger en 

vervolgens de hond een verstopte 

persoon te laten vinden, 

gebruikmakend van hun speurneus. 

Met name voor de honden die al 

langer bij ons verblijven is het heerlijk 

om naast hun dagelijkse uitjes op pad   

te gaan en in een andere omgeving                     Pantera speurt met een vrijwilliger 

even heerlijk “weg” te zijn!          

 

Gastgezinnen 

Ook dit jaar hebben we een beroep mogen doen op ons netwerk van gastgezinnen, 

waardoor behoorlijk veel katten het geluk hadden om tijdelijk in een thuissituatie te 

verblijven. De gastgezinnen hebben 134 katten opgevangen en 1 hond! 

Hierbij gaat het veelal om gewonde dieren, net bevallen poezen met kroost, schuwe kittens 

en andere katten die extra aandacht goed kunnen gebruiken. Op die wijze bereiken we o.a. 

dat de dieren sneller herplaatst worden waardoor de verblijfsduur verkort wordt. 

Hartelijk dank aan die vele vrijwilligers die zich als gastgezin tijdelijk over deze dieren willen 

ontfermen!! 

 

Stagiaires 

Het Zwols Dierenasiel is al enige jaren een erkend leerbedrijf. Elk 

jaar ontvangen we stagiaires van verschillende opleidingen en 

niveaus die bij ons hun opleiding beginnen of afsluiten. Het 

afgelopen jaar hebben we een overeenkomst gesloten met het 

Zone-college. Medewerkers van het asiel nemen de officiële 

examens af wat tot een succesvolle afsluiting van de opleiding kan 

leiden. 

Tevens ontvangen we regelmatig groepen leerlingen die het hanteren van honden en katten 

wordt bijgebracht. 
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Rondleidingen 

In 2017 zijn we gestart met een open dag op het asiel. Dit werd in 2018 zo succesvol dat we 

besloten hebben de maandelijkse rondleidingen te geven met een beperkt aantal mensen. 

Voor deze rondleidingen is veel belangstelling. Dit is een mooie manier om het stigma dat 

een asiel voor veel mensen toch nog heeft weg te nemen. En belangstellenden kennis te 

laten maken met het asiel en de gepassioneerde verzorgers die er werken. 

 

Gebouw 

Dit jaar zijn we gestart met de verduurzaming van het gebouw. Een project dat ook het 

komende jaar de nodige aandacht zal krijgen.  

Eén van onze wensen was het vernieuwen van de enkele ramen door dubbel glas. Bij de 

bouw in 1995 is alleen het centrale deel van het asiel deels voorzien van dubbel glas.  

Gelukkig is nu eind 2019 al het enkele glas vervangen door HR++ glas en is het glas in de 

dierverblijven tevens voorzien van een zonwerende coating om de warmte in de zomer 

buiten te houden. Meer comfort voor mens en dier, een besparing op de stookkosten en een 

grote eerste stap naar de verduurzaming. 

 

Personeel 

Ons personeel heeft de nodige opleidingen maar het is ook zaak deze te actualiseren. Een 

aantal personeelsleden hebben de kans gekregen om een opleiding te doen. Hetgeen tot 

verbetering van de zorg voor de Asieldieren en verbetering onze dienstverlening gaat leiden. 

Dat zal het komende jaar gecontinueerd worden. 

 

 

Lichte stijging aantal dieren 

 

In 2019 hebben we een kleine toename gezien in het aantal opgevangen dieren.  

Het aantal opgevangen honden is in 2019 ten opzichte van 2018 gestegen met circa 10%, dit 

geldt ook voor het aantal katten. Ook daar is een stijging te zien van circa 10%.   

In 2019 hebben we een significant groter aantal wilde katten geneutraliseerd. In 2018 waren 

dit 29 dieren tegenover 181 dieren in 2019. Het fijn om te weten dat de inwoners van de 

gemeenten weten dat ze bij ons terecht kunnen als er overlast is door wilde katten. In 

samenwerking met de Dierenbescherming worden deze meldingen opgepakt. Door 

neutralisatie worden de groepen niet groter en blijft de overlast binnen de perken.    

Met het grote aantal dieren die wij jaarlijks opvangen, is het aantal verzorgingsdagen 

behoorlijk. We hebben door onze werkwijze, die steeds efficiënter wordt, het aantal 

verblijfsdagen per dier naar beneden weten te brengen. Dit is van 37 naar 29 dagen gegaan.  
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Deze daling wordt vooral veroorzaakt door de katten. Die is van 40 naar 29 dagen gegaan. 

Door de treffende tekst bij de presentatie van het dier, de mooie foto’s, het actieve gebruik 

van social media en de administratieve verwerking van de reacties op onze asieldieren zijn 

als oorzaken te noemen van deze daling. Een minder langer verblijf in ons asiel draagt bij aan 

het welzijn van het asieldier. 

Wat verder opvalt is dat steeds meer dieren teruggaan naar hun eigenaar. Dit percentage is 

gestegen van 29,1 % naar 36,7%. Deze stijging komt vooral door de katten die teruggaan 

naar hun eigenaar. Ondanks dat het op dit 

moment nog niet verplicht is om katten te 

chippen, zien we juist een toename daarin. We 

hopen dat deze trend zich voortzet. Ook het asiel 

draagt daar zijn steentje in bij. Er wordt geen kat 

geplaatst zonder aangemelde chip. Tevens wordt 

eigenaren die hun eigen dier ophalen, gevraagd of 

het dier kan worden gechipt. Indien de chip niet 

geregistreerd staat, kunnen de eigenaren de chip 

door het asiel laten registreren. 

Bijzonder was het dit jaar dat we een aantal katten uit het asiel in Almelo hebben 

overgenomen. Onze plaatsingen liepen zo succesvol dat we besloten een asiel dat overvol 

zat te helpen door 19 katten over te nemen. Dit waren 4 volwassen katten die er al wat 

langer in het asiel zaten en 15 kittens. Alle dieren, op 1 volwassen kat na, zijn binnen 10 

dagen na binnenkomst herplaatst. Wat toch wel als een hele mooie prestatie mag worden 

gezien! 

 

Verslag van de penningmeester 

2019 is operationeel afgesloten met een klein negatief resultaat, hetgeen aansloot bij het 

opgestelde budget. Door een vrijval van ontvangen legaten is het resultaat zoals 

gepubliceerd onze jaarrekening uiteindelijk uitgekomen op ruim € 9.000,= positief. 

Er zijn in 2019 investeringen gedaan in het vernieuwen van het dak en het plaatsen van 

isolatieglas in het gehele pand. Hiermee zijn we al een eind op weg om een van onze 

doelstellingen, een duurzaam asiel te zijn, te realiseren. In 2020 starten wij met de 

voorbereiding van het plaatsen van zonnepanelen op ons vernieuwde dak. Deze uitgaven 

kunnen uit onze reserves worden gefinancierd.   

De jaarrekening, alsmede dit jaarverslag, is zoals gebruikelijk weer beschikbaar op onze 

website.  

Wij danken onze donateurs die in welke vorm dan ook het dierenasiel in 2019 hebben 

ondersteund! Zonder hun bijdrages zijn wij niet in staat om financieel gezond te blijven.  

Ab Meijerink, penningmeester 


