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Juni 2021 

 

“Samen zorgen voor een betere wereld voor het dier dat jou wordt toevertrouwd” 

Met deze opdracht is het dierenasiel dagelijks bezig. Dit doet het asiel door hulpbehoevende 

honden en katten op te vangen, liefdevol te verzorgen en al het mogelijke te doen om een 

succesvolle herplaatsing te kunnen realiseren. Daarnaast zet het Zwols Dierenasiel zich ook 

in als kenniscentrum, is een belangrijke gesprekspartner voor verschillende gemeenten en is 

er samenwerking met diverse dierenwelzijnsorganisaties in onze regio. 

 

Om dit goed te kunnen doen is het uiteraard belangrijk dat wij dit samen doen. Met wij 

bedoel ik de asielmedewerkers en stagiaires met hun tomeloze inzet, de grote groep 

enthousiaste vrijwilligers en gastgezinnen en ondersteunende organisaties. Maar ook de 

sponsoren, donateurs en gemeenten, die ons financieel ondersteunen.  

 

Het jaar 2020 stond in het teken van de coronapandemie.  Hierdoor werd het aanbod van 

dieren minder en wilden meer mensen een hond of kat adopteren. Echter deze verhoogde 

populariteit van honden en katten leidt ook tot meer malafide dierhandel en mogelijk 

ondoordachte aanschaf van honden en katten. Het is zeker niet ondenkbaar dat dit op korte 

termijn voor een toename van de hulpvraag aan het dierenasiel zal leiden.  

 

Ondanks de speciale uitdagingen die 2020 het dierenasiel heeft geboden kunnen we 

terugkijken op veel mooie resultaten. In het jaarverslag kunt u hier meer over lezen. Wij zijn 

dankbaar voor de inzet en bijdrage die veel mensen, bedrijven en instellingen hierin gehad 

hebben. 

Speciale dank is gericht aan de gemeenten waarvan wij de opvang van dieren voor verzorgen 

(Zwolle, Kampen, Ommen, Dalfsen, Olst-Wijhe en Raalte). Deze gemeenten nemen hun 

verantwoordelijkheid voor de zorg van dieren en maken het financieel mogelijk voor ons om 

deze zorg te verlenen. 

In dit jaarverslag 2020 kunt u lezen welke activiteiten er bij het Zwols Dierenasiel zijn en hoe 

het asiel invulling heeft gegeven aan haar verschillende taken.  

 

Wij wensen u veel leesplezier en wij hopen dat wij samen met u de komende jaren aan een 

betere wereld voor onze huisdieren kunnen bouwen. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Alexander Bus 

Voorzitter Bestuur 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 2020 uit:  

Danielle Nooter, voorzitter 

Ab Meijerink, penningmeester 

Rianne Gorter, secretaris 

Bert Smit, algemeen bestuurslid 

Patty Beekman, algemeen bestuurslid 

Astrid Brinkman, algemeen bestuurslid 

Chris Hardam, algemeen bestuurslid 

NB. Al onze bestuursleden zijn vrijwilligers 

 

Een paar dierenverhalen 

Ook 2020 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. 

 

Philip was een jonge kater die op de leeftijd van 14 weken 

gevonden werd, halverwege december. 

Al snel bleek Philip een behoorlijk medisch probleem te 

hebben. Of eigenlijk twee problemen.    

Aan beide achterpoten had Philip namelijk patella luxatie in 

een ernstige gradatie. Hierdoor had Philip pijn, moeite met 

lopen en wanneer er niets aan gedaan zou worden was de 

prognose slecht.   

Philip is, met tussenpozen van 6 weken, meerdere keren 
geopereerd en heeft een tijd gerevalideerd in een liefdevol gastgezin. 

 
En in april ’21 was het eindelijk zover: Philip werd geadopteerd! 
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Ace is een oudere kater die als vondeling werd 

binnengebracht. Door onbehandelde tumoren aan beide oren 

was de dierenarts helaas genoodzaakt om beide oren te 

amputeren. Vrij snel merkten wij dat het gedrag van Ace 

positief veranderde en dat hij veel pijn moet hebben gehad 

aan zijn oren. Weliswaar geen oren, maar ook geen pijn meer 

en Ace redt zich er prima mee. Inmiddels is Ace geadopteerd 

en kan ook hij genieten van een heerlijke oude dag! 

 

 

 

Zoë en Noortje, twee Shih-Tzu dames van 10 jaar oud, 

werden in Zwolle aan een lantaarnpaal vastgebonden.  

Zoë en Noortje waren erg verwaarloosd qua vacht en 

gebit. En beiden bleken tumoren aan hun melklijsten te 

hebben. Omdat alle behandelingen minimaal € 2.500,- 

zouden bedragen, is een doneeractie opgestart met een 

geweldig resultaat.  

Zoë en Noortje hebben diverse operaties ondergaan in 

een traject van meerdere maanden. Gelukkig werden zij liefdevol opgevangen in één van 

onze gastgezinnen.  

Na een zwaar traject van revalidatie waren beide dames eindelijk zover dat wij op zoek 

konden naar hun gouden mandje. Al snel waren er lieve bazen die beide dames samen 

wilden adopteren. Een geweldige oude dag voor Zoë en Noortje! 

Helaas bereikte ons een aantal maanden geleden het trieste bericht dat Noortje plotseling 

overleden is. Ontzettend triest, maar wij zijn zo dankbaar dat zij nog zo’n fijne tijd heeft 

gehad en volop liefde heeft gekend! 

 

 

 

Athos was een (te) jong katertje dat met zijn broertjes 

aangetroffen werd in het buitengebied. Onder vlooien, 

bang en vies. Athos had een erg nare wond aan zijn lip 

en moest, zo jong als hij was, daaraan geopereerd 

worden. De dierenarts heeft geweldig werk verricht, 

want al snel was er weinig meer te zien van die nare, 

vieze, ontstoken wond!  

Zodra Athos oud genoeg was, heeft hij het asiel 

verruild voor een lieve nieuwe baas.  
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Rocky is een ontzettend lieve Cavalier King Charles Spaniël 

die afgestaan werd omdat haar baas de zorg niet meer 

aan kon.  Vrij snel bleek dat Rocky een probleem had met 

haar knie (patella luxatie) en een probleem met haar 

kruisband. Door een specialist is zij hieraan geopereerd en 

het herstel ging gelukkig volgens verwachting. Het was erg 

fijn dat dit in een gastgezin kon. Fijn thuis herstellen, met 

alle aandacht en gezelschap. 

Rocky is inmiddels geadopteerd en woont bij lieve mensen 

die eerder Cavalier King Charles Spaniels hebben 

geadopteerd en waar ook een uit de broodfokkerij gered Maltezertje woont.  

Rocky heeft dus én lieve bazen én het gezelschap van een soortgenootje! 

 

 

Kitten Dobby werd langs de kant van de weg gevonden en 

was een ziek, hoopje ellende.  

Door intensieve behandelingen en dankzij de geweldige 

zorg van het gastgezin knapte Dobby langzaam op en heeft 

Dobby het gered.  

En ook hij heeft zijn gouden mandje gevonden! 

 

 

 

 

Onze “Kat-zoekt-boer” campagne werkt 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 vrij kattenleven.  

In 2020 hebben 24 poezen en katers hun “boer of boerin” gevonden! 
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Projecten en samenwerking  

 

Een vertegenwoordiger van het asiel heeft ook het 

afgelopen jaar weer deelgenomen aan het Dieren 

Team 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.  

Zwolle was in oktober vorig jaar met tien andere gemeenten genomineerd voor de titel van 

meest diervriendelijke gemeente. Vanwege de lockdown heeft stichting Dierenlot besloten 

geen winnaar bekend te maken voor het jaar 2020 en de drie beste kandidaten een 

oorkonde uit te reiken. Zwolle, Purmerend en Diemen staan automatisch op de shortlist voor 

de eerstvolgende uitverkiezing. 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 in 2020 een uitlaatfiets voor de 

honden gedoneerd gekregen! Regelmatig wordt er met honden gefietst die zo hun energie 

fijn kwijtkunnen en in een andere omgeving kunnen zijn.   

 

Door Stichting Dierenlot werd ook de Christmas Challenge georganiseerd, een actie waarbij 

opvangcentra op diverse wijzen geld in konden zamelen, hetgeen door Dierenlot verdubbeld 

werd. Zo konden mensen o.a. bij ons foto’s laten maken van hun dier en wandelde 

bedrijfsleider Geesje in 4 dagen 125 kilometer van Zwolle naar Arkel, gesponsord door veel 

mensen. Dankzij de opbrengst van de Christmas Challenge kan onze wens om de gedateerde 

kattenverblijven te moderniseren eindelijk in vervulling gaan.  

 

 

Gevonden dieren 

Wij proberen altijd nieuwe mogelijkheden te vinden 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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Dutch Cell Dogs  

Ook afgelopen jaar hebben een aantal 

honden weer een traject gevolgd bij 

Dutch Cell Dogs.  

Wij merken aan onze honden dat zij 

het heerlijk vinden om een aantal 

keren per week een ochtend in een 

andere omgeving te zijn en mentaal 

uitgedaagd te worden. Enthousiast springen zij in de bus van Dutch Cell Dogs en moe en 

voldaan komen zij terug. Het is erg prettig dat de honden door de training een stabiele basis 

krijgen en zo ook sneller geadopteerd kunnen worden. Daarnaast vinden wij het belangrijk 

dat niet alleen onze honden een tweede kans krijgen, maar dat ook de gedetineerden op 

deze wijze werken aan hun gedrag en naar een tweede kans toewerken. 

         

 

Gastgezinnen  

Door de Corona-pandemie hebben zich enorm veel mensen zich gemeld als gastgezinnen. 

Zoveel zelfs dat we op een zeker moment een wachtlijst hadden. We hebben ons netwerk 

daardoor behoorlijk kunnen uitbreiden. Veel katten hadden daardoor het geluk om tijdelijk 

in een thuissituatie te verblijven. De gastgezinnen hebben 255 katten opgevangen en 6 

honden! Dat is een verdubbeling van het aantal dieren ten opzichte van vorig jaar. 

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.  

Ook in 2020 hebben speciaal hiervoor opgeleide en 

gediplomeerde asielmedewerkers de officiële praktijkexamens 

afgenomen. 

Tevens ontvangen we regelmatig groepen leerlingen die het 

hanteren van honden en katten wordt bijgebracht. 
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Tijdelijke opvang regio Kampen 

Vanaf 1 augustus hebben wij de zwerfdieren en afstandsdieren uit Kampen, Elburg, 

Oldebroek en Hattem tijdelijk opgevangen nadat dierenasiel Edo Hammers in Kampen 

onverwachts gesloten werd. 

 

 

Nieuwe website 

Al langer was er de wens om de huidige 

website te vervangen door een nieuwe 

website. Een nieuwe website die 

logischer ingericht zou zijn, 

klantvriendelijker en erop gericht om 

onze asieldieren nog beter voor te stellen.  

 

Tevens zou deze website makkelijker te 

onderhouden moeten zijn. Na een 

intensief traject is op 4 december de 

nieuwe website online gebracht en wij zijn trots op het eindresultaat!  

 

Benieuwd hoe de nieuwe site er uitziet? Neem eens een kijkje op www.dierenasielzwolle.nl . 

 

 

Samenwerking in onderzoek naar Covid besmettingen bij katten 

De faculteit Diergeneeskunde is een jaar terug een onderzoek gestart hoe vaak het voorkomt 

dat huisdieren geïnfecteerd raken met het SARS-CoV-2.  

Sommige diersoorten zijn gevoeliger voor infecties met SARS-CoV-2 dan andere soorten. 

Vooral katten en marterachtigen (nertsen!) kunnen geïnfecteerd en ziek worden, maar de 

overdracht van geïnfecteerd dier naar de mens blijft zeldzaam.  

Om de aanwezigheid van het SARS-CoV-2 in dieren te onderzoeken, heeft de Nederlandse 

overheid de faculteit Diergeneeskunde, de WUR (Wageningen University & Research) en het 

Erasmus MC gevraagd om verschillende populaties huisdieren te bemonsteren, o.a. 

asielkatten in groepshuisvesting.  

Tijdens dit onderzoek wordt gekeken naar de seroprevalentie van antilichamen tegen het 

SARS-CoV-2 bij asielkatten.   

Bij acht van onze katten, die voldeden aan de gestelde voorwaarden, is een SARS-CoV-2 

bloedonderzoek gedaan. Allen bleken negatief.  

 

http://www.dierenasielzwolle.nl/


   

9 
 

 

Gebouw 

Het afgelopen jaar hebben we het uiterlijk van ons gebouw onder handen genomen. 

Doordat een deel van de werkzaamheden gesponsord werden, konden we het houtwerk 

voorzien van de nodige verf. Tevens hebben we screens kunnen aanbrengen. In ons steeds 

warmer wordende klimaat was dit erg noodzakelijk. De temperaturen liepen erg snel op in 

onze hondengangen en in de eerste opvang. Door de screens kunnen we de temperatuur 

wat drukken, hetgeen het welbevinden van mens en dier ten goede komt. 

Als het gaat om de veiligheid hebben we voor het uitlaten van de honden, vrijwilligers en 

medewerkers de situatie duidelijk verbeterd. De aangelijnde honden hoeven niet meer langs 

de geparkeerde auto’s te lopen maar kunnen nu veilig via een aangelegd looppad, uitgelaten 

worden. Daar zijn we erg blij mee. 

 

Bedrijfskleding 

Het gebouw mag dan qua uiterlijk een verandering hebben 

ondergaan maar ons personeel ook! Het blauw is vervangen 

voor een combinatie van paars en zwart. We lopen er weer 

netjes bij. Ook nu zijn de kosten ervan voor een deel 

gesponsord.  

 

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 daling aantal dieren 

  

In 2020 hebben we een kleine daling gezien in het totaal aantal opgevangen dieren.  De 

daling betrof slechts 40 dieren. 

Het aantal opgevangen honden is in 2020 ten opzichte van 2019 ook licht gedaald en ligt nu 

op het niveau van 2018. Voor de katten zien we een minder grote daling als dat we bij de 

honden zien. Betrof dit bij de honden 10% is dit voor de katten slechts 3 % ten opzichte van 

2019. Bij de opgevangen katten hebben we beduidend minder wilde katten opgevangen 

maar meer zwerfkatten.  
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In 2020 hebben we een groter aantal afstandsdieren op kunnen nemen, dit betrof met name 

katten. De Corona-pandemie heeft geen positief effect gehad op het aantal zwerfkatten dat 

we ontvingen, dit is zelfs met een kleine 70 katten toegenomen in vergelijking tot 2019. We 

kunnen uit de cijfers niet goed de oorzaak daarvoor herleiden. De cijfers voor de honden laat 

zien dat we minder zwerfhonden hebben ontvangen, het aantal afstandsdieren die we 

opgenomen hebben is nagenoeg gelijk gebleven.  

In 2020 hebben een beduidend minder hoog aantal wilde katten geneutraliseerd. In 2019 

waren dit 181 dieren tegenover 88 dieren in 2020. Een aanwijsbare reden hiervoor is er niet 

of het zou moeten zijn dat de dierenambulance een tijd voor de wilde katten niet gereden 

heeft vanwege de pandemie of dat de groepen wilde katten beteugeld zijn in de gebieden 

waar we langer dit project hebben. 

In samenwerking met de Dierenbescherming worden de meldingen van overlast door wilde 

katten, 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. Het afgelopen jaar hebben we toch 

een lichte stijging gezien in het gemiddelde aantal verzorgingsdagen, dit is gestegen van 29 

dagen naar 32. Het aantal van 32 ligt nog ver onder het getal van 2018 dat op 37 lag.  

Alhoewel het aantal verzorgingsdagen licht is gestegen maken we ons daar weinig zorgen 

over. Veel hangt af van de conditie van de dieren. 

Het percentage dieren dat retour eigenaar is gegaan is het 

afgelopen jaar gedaald, van 36,7% naar 27,4% in 2020.  

Dit getal ligt zelfs nog lager dan in 2018 (29,1%).  

We zien dat bij zowel bij de katten als de honden. Het 

percentage bij de honden lag in 2020 op 86%, in 2019 lag 

dit zelfs op 97%. Ook de katten werden minder herenigd 

met hun eigenaar. Het percentage is van 7,2% 

teruggevallen naar 6,6%.  

 

Wij betreuren het dat ondanks onze inspanningen dit getal niet verder gestegen is. We 

zullen ons blijven inspannen daarvoor en eigenaren die hun eigen dier ophalen, vragen of 

het dier kan worden gechipt. Indien de chip niet geregistreerd staat, kunnen de eigenaren 

de chip door het asiel laten registreren.  

We hebben in 2020 onze afstandstarieven aangepast en de tarieven voor het doen van 

afstand voor de jonge dieren enorm verlaagd. Op deze manier willen we de financiële 

drempel zeer klein maken. We willen zoveel mogelijk voorkomen dat de dieren op 

Marktplaats of op een vergelijkbare wijze verhandeld worden. 
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Verslag van de penningmeester 

Uiteraard stond voor het Zwols Dierenasiel het jaar 2020 ook in het teken van de Corona-
crisis. Naast aangepaste openings- en bezoektijden kwamen er aanzienlijk meer aanvragen 
voor plaatsing van honden en katten. We moesten vaak mededelen dat er geen dieren 
beschikbaar waren. Op zich een goede zaak. 

Financieel is 2020 afgesloten met een positief resultaat, ruim boven het opgestelde budget. 
Deze positieve afwijking is ontstaan door enerzijds flinke toename van giften en legaten, 
anderzijds door kostenbesparingen. Daarnaast hebben we gedurende een aantal maanden 
noodopvang verleend voor een aantal omliggende gemeenten wegens de sluiting van het 
asiel in Kampen. Deze opbrengsten en bijbehorende kosten waren uiteraard niet in het 
budget opgenomen.  
 
Voor 2021 verwachten we wederom een klein positief resultaat te behalen. Plannen voor 
een verbouwing/uitbreiding zijn in voorbereiding, de hiermee gepaard gaande investeringen 
zullen we grotendeels uit onze reserves kunnen financieren. 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 2020 hebben 
ondersteund! Zonder hun bijdrages zijn wij niet in staat om financieel gezond te blijven. 

 

Ab Meijerink, penningmeester 


