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Juli 2022, 
 
Het Zwols Dierenasiel zet zich met al zijn vrijwilligers en medewerkers elke dag met volle 
overgave in om hulpbehoevende dieren te helpen. Daarnaast wil het asiel zich ook als 
kenniscentrum profileren en is daarmee een belangrijke gesprekspartner voor gemeenten 
en meerdere dierenwelzijnsorganisaties.   
 
Helaas stond 2021 ook nog steeds in het teken van de coronapandemie. Naast dat dit 
enerzijds een toename in aanbod van dieren te zien gaf, betekende dit ook dat de personele 
bezetting regelmatig onder druk kwam te staan. Gelukkig konden wij terugvallen op een 
groot aantal enthousiaste vrijwilligers. 
 
Dit jaar kenmerkte zich ook door een grote toename van dieren die opgevangen moesten 
worden omdat zij om diverse redenen door instanties uit huis geplaatst werden. Het betrof 
hier veelal dieren die intensieve zorg nodig hadden. Het verzorgen van deze dieren en ze 
verreweg in de meeste gevallen ook daadwerkelijk weer zien opleven, is een grote motivatie 
voor ons allemaal. We hebben daarom wel moeten besluiten om het aanbieden van 
reguliere pensionplaatsen op te schorten. 
 
Daarnaast hebben wij vanwege het terugtrekken van de Dierenbescherming in hele korte 
tijd een dierenambulancedienst opgezet in het gebied Olst-Wijhe, Dalfsen, Raalte en 
Ommen. Het dierenasiel bood al langer een dierenambulancedienst aan in Kampen. 
 
Het jaar 2021 was weer een druk jaar waarin wij veel dieren hebben kunnen helpen.  
Uiteraard was dit niet mogelijk zonder de hulp van andere landelijke en regionale 
dierenwelzijnsorganisaties, verschillende bedrijven, donateurs en niet in de laatste plaats de 
steun van de gemeenten, die hiermee hun verantwoordelijkheid voor de zorg van dieren 
nemen. 
 
In dit jaarverslag kunt u lezen welke activiteiten er bij Dierenasiel Zwolle zijn en hoe het asiel 
invulling geeft aan haar taken. 
 
Wij wensen u veel leesplezier en vertrouwen er op om samen met u nog veel dieren een 
beter leven te kunnen geven. 
 

 
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 2021 uit:   
Alexander Bus, 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 2021 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.  
 
Spoedopname 14 honden 

Op 30 maart is er een groep van 14 honden bij ons binnengebracht, bestaande uit Border 
Collies, Herders en kruisingen van beide rassen. 
De eigenaar had de week daarvoor al contact 
opgenomen omdat het aantal te groot werd en tot 
afstand overgegaan moest worden. 
 
Helaas is deze eigenaar plotseling overleden, nog 
voor de honden gebracht konden worden. Dus 
ontvingen wij van de instanties de hulpvraag om deze 
honden met spoed op te vangen. 
De eigenaar was erg gesteld op de honden, maar met 
dit aantal honden was de juiste verzorging niet goed 
bij te benen. Een trieste situatie voor iedereen. 
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De meeste honden waren sociaal en ook vrij snel gewend. Het was geen probleem om voor 
hen passende bazen te vinden. Een aantal honden hadden iets meer tijd nodig om te 
wennen en zich aan te passen. Dus het duurde iets langer voor zij een passend thuis konden 
vinden. Maar ook zij hebben allemaal hun "gouden mandje" gevonden! 
 
 
Langzitter Mazy 

Mazy is een temperamentvolle dame die moeite had in het contact met sommige mensen 
en daarnaast ook niet met andere honden of katten op 
kon schieten.  
Voor mensen die zij kent is Mazy een lieve, speelse hond.  
Omdat Mazy niet één van de makkelijksten is, heeft het 
maar liefst 2 jaar geduurd voordat Mazy haar match 
vond. En een match is het! Mazy had niet beter kunnen 
treffen. 
De eigenaresse van Mazy stuurt ons regelmatig updates 
over haar en neemt haar mee naar haar werk.  
Dit vertelt de eigenaresse over Mazy: 
 
“Met Mazy en mij gaat het goed. Bij aandacht vragen weet ze niet hoe gek ze moet doen. Ik 
heb een oude bank geplaatst. Gaat ze op om lekker geknuffeld te worden, moet ik erbij 
komen zitten. We hebben er zelfs samen op geslapen, haha. Verder is ze zo nieuwsgierig, ze 
moet alles weten. De grapjas kan zelfs de kamerdeur al open maken, maar ze heeft nog niets 
kapot gemaakt.  Ze laat duidelijk merken dat ze er is (wat jaloers als ik ergens mee bezig 
ben).  Ik ook, dus dat gaat helemaal goed.” 
 
 
Zorgenkindje Lynn 

Franse Bulldog Lynn werd afgestaan wegens allergie van het kindje.  
Vrij snel vond Lynn een nieuwe baas. Daar bleek dat Lynn niet 
lekker in haar vel zat. Zij is teruggebracht en is de hele 
medische molen ingegaan. Lynn bleek een atopie (allergie) te 
hebben, waardoor zij diverse medische problemen ontwikkeld 
heeft. Het heeft maanden geduurd voordat dit redelijk onder 
controle was en het was zelfs de vraag of deze problemen 
überhaupt draagbaar voor Lynn zouden zijn. Met recht een 
zorgenkindje dus. Gelukkig knapte Lynn na maanden 
langzaam op. Uiteindelijk is Lynn naar een tweede pleeggezin 
verhuisd en.... daar mocht zij definitief blijven!   
Deze mensen geven Lynn alle benodigde medicatie en verzorging en Lynn doet het daar 
geweldig!  
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Dappere Dodo 
 
Als 6 weken oud kitten werd Dodo al aangereden door een auto, op een drukke doorgaande 
weg. Zij heeft echt een engeltje op haar schouder gehad, want Dodo kwam er “slechts” van 
af met een gebroken heup en gebroken voetje. Een wonder dat zij het overleefd heeft. 
 

Tegelijkertijd waren beide breuken gecompliceerd en heeft 
een specialist Dodo geopereerd en voorzien van een externe 
fixateur om alles bij elkaar te houden. Deze specialist heeft 
wonderen verricht, want in zo’n klein poesje was het 
priegelwerk om de gecompliceerde breuken te zetten. 
 
Na een aantal weken verplichte rust (waar zij zich moeilijk 
aan kon houden) mocht de fixateur verwijderd worden. 
Inmiddels is Dodo helemaal hersteld en al snel had zij haar 
gouden mandje gevonden! 

 
 
Peter Platt(voet) 
 
Peter Platt is een prachtige jonge kater, geboren op in september 2020. 
Hij werd als vondeling bij ons binnengebracht en een eigenaar heeft zich niet gemeld.  
Peter Platt had een platvoet en is vermoedelijk aangereden.  
Vanuit het asiel is Peter P. vrij snel naar een pleeggezin 
gegaan voor extra medische zorg i.v.m. zijn pootje en 
problemen met zijn spijsvertering. Peter P. had problemen 
door zijn platvoetje. Deze raakte door een andere manier 
van lopen beschadigd en deze wond heelde niet ondanks 
alle behandelingen. Probeer ook maar eens een jonge 
actieve speelse kater rustig te houden ;-).  Uiteindelijk is 
door de dierenarts besloten dat het beter voor Peter P. zou 
zijn om zijn achterpoot te amputeren. 
 
Na een heftige operatie is Peter Platt helemaal hersteld en eindelijk verlost van pijn en 
ongemak. Hij redt zich er prima mee en het duurde niet lang of Peter Platt werd 
geadopteerd! 
 
Lieve Reus 
 
Sommige dieren krijgen aardig wat voor hun kiezen, zo ook Reus. 
De eigenaar van Reus is plotseling overleden en de politie heeft Reus bij ons ondergebracht. 
Er was niemand die de zorg voor Reus op zich wilde/ kon nemen, dus bleef Reus definitief bij 
ons. 



 

6  
  

      

Al snel bleek dat Reus een probleem met zijn elleboog had. 
Een operatie was noodzakelijk. Omdat er geen nabestaanden 
waren, is deze € 800,- mede dankzij donateurs betaald. 
Reus herstelde goed in de maanden daaropvolgend.  
 

Hij was eindelijk gereed voor adoptie tot zijn andere 
elleboog begon op te spelen. Dit bleek hetzelfde probleem te 
zijn en ook hieraan is Reus geopereerd. Wederom € 800,- is 
mede dankzij donaties betaald! 
Gelukkig herstelde Reus goed en vond hij al snel na deze operatie eindelijk zijn lang gezochte 
gouden mand! 

 

Bemiddeling; een extra service in herplaatsing 
 
Sinds een aantal jaren bieden wij bemiddeling in herplaatsing aan via onze website. 
Wanneer een eigenaar een nieuwe baas voor zijn/ haar hond of kat zoekt, vermelden wij dit 
dier kosteloos een maand op onze website. 
Op deze wijze wordt een asielverblijf soms voorkomen, of wordt de herplaatsing alvast in 
gang gezet op het moment dat er tijdelijk geen plek beschikbaar is om het dier in het asiel 
op te nemen. En worden websites als Marktplaats vermeden, waar handel levendig 
plaatsvindt. 
Wij vermelden het dier, maar het contact tussen eigenaar en potentiële nieuwe baas vindt 
onderling plaats. 
Wel geven wij tips over juiste herplaatsing, informatie over de tenaamstelling/chipregistratie 
en ontvangt iedere eigenaar die een dier aanbiedt een voorbeeld adoptiecontract die zij 
kunnen gebruiken om de herplaatsing op de juiste wijze te kunnen afhandelen. Met name 
de in 2021 heeft deze service een vlucht genomen en hebben wij voor meer dan 62 dieren 
mee kunnen zoeken naar een nieuw passend thuis.  
 
De reacties van oud-eigenaren zijn erg positief. "Bedankt voor dit mooie initiatief!  
Dat zouden meer asielen moeten doen" 
 

Projecten en samenwerking   
  
Ook in 2021 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.  
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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 
terechtgekomen, kan het hebben en verzorgen van een huisdier het verschil maken tussen 
wel of niet in een sociaal isolement te raken.  

De organisatie “Stichting Mendoo” (komt voort uit “Blijf van mijn Dier”) heeft het afgelopen 
jaar 2 dieren uit de gemeente Zwolle, bij ons ondergebracht. De eigenaren van deze dieren 
konden tijdelijk niet voor hun dier zorgen en “Stichting Mendoo” 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. De jaarlijkse Dierenwelzijnsdag is helaas dit jaar niet doorgegaan. 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. Zij heeft inmiddels een eigen uitgiftepunt. Op het 
Dierenasiel wordt nog steeds voer ingezameld voor de Dierenvoedselbank. 
 

Zwols Dierenasiel in de meest diervriendelijkste stad van Nederland 

De gemeente Zwolle is op 6 november 2021 uitgeroepen tot de meest diervriendelijke 
gemeente van Nederland. Wethouder William Dogger mocht de prijs in ontvangst nemen 
tijdens het Landelijk Congres Dierenhulpverlening in Den Bosch. “De echte winnaars zijn 
natuurlijk de dieren in Zwolle”, aldus de trotse wethouder.  

In het dierenasiel zijn wij natuurlijk ook enorm trots dat wij hier deel van uit mochten maken 
en konden bijdragen aan deze titel. 

 
Dierenambulance Raalte, Dalfsen en Olst-Wijhe 

In de laatste week van augustus hebben 
wij van de Dierenbescherming het bericht 
ontvangen dat zij vanaf 1 september geen 
Dierenambulances meer laten rijden voor 
het vervoer van zwerfdieren in Olst-
Wijhe, Raalte, Dalfsen.  
 
Dit heeft tot gevolg dat zwerfdieren per 1 
september niet meer opgehaald worden 
door de Dierenbescherming.  
Uiteraard heeft dit grote consequenties voor de inwoners van deze gemeenten en voor 
ons.   
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Het Zwols Dierenasiel wil graag de zwerfdieren blijven opvangen. Dit geldt tevens voor onze 
partner Stichting Flappus in Zwolle, zij hebben laten weten dat zij de gevonden dieren graag 
blijven opvangen.  
 
Het Zwols Dierenasiel is gelijk gestart met het bekijken van de mogelijkheden om de 
zwerfdieren in deze gemeenten met haar eigen dierenambulance op te halen. Gezien de 
korte termijn van melding door de Dierenbescherming en het staken van de diensten, 
hebben wij eerst een noodplan opgezet om in ieder geval het ophalen van zwerfdieren 
binnen deze gemeenten te kunnen blijven garanderen na 1 september zodat deze dieren 
hier niet de dupe van worden.  
 
Inmiddels heeft het noodplan, dankzij de hulp van Dierenlot, goed uitgepakt en is het een 
blijvend gezicht dat er nu 3 dierenambulances actief zijn onder de vlag van het Zwols 
Dierenasiel. De kleine auto staat bij het dierenasiel voor vervoer van asieldieren naar de 
dierenarts, in Kampen is de nieuwe dierenambulance actief en in Raalte, Olst-Wijhe en 
Dalfsen is de grote bus actief. 
 
 
Stichting Dierenlot reikt Dierenambulance uit voor opvang zwerfdieren uit de omgeving 
Kampen! 
  
1 april 2021 reisde bedrijfsleider Geesje van den Berg, samen 
met een bestuurslid Rianne van Dierenasiel Zwolle, af naar Arkel 
in Zuid-Holland om daar, dankbaar voor het enorme gebaar, de 
sleutel van de volledig geoutilleerde Dierenlot Dierenambulance 
uitgereikt te krijgen. 
 
De ambulance zal voornamelijk gebruikt worden voor de opvang 
van zwerfdieren uit de gemeente Kampen, in opdracht van de 
gemeente Kampen, onder de naam ‘’Dierenambulance 
Kampen’’. 
De opvang van zwerfdieren geschiedt in samenwerking met andere dierenorganisaties, zoals 
Stichting Flappus en Vogel- en Egelasiel Kampen. 
 
 
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.  
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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.    

           
Gastgezinnen  
 

Door de Coronapandemie hebben veel mensen zich aangemeld als gastgezin. 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 een vergelijkbaar aantal katten 
opgevangen als vorig jaar (zo’n 265) katten en 4 honden.  Gemiddeld verbleef een dier 72 
dagen bij een gastgezin. 

Hierbij gaat het veelal om gewonde dieren, net bevallen poezen met kroost, schuwe kittens 
en andere katten die extra aandacht goed kunnen gebruiken.  

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.  

 

 

 

 

 



 

10  
  

      

Update kattenverblijf 
 
Tijdens de Christmas Challenge van 2020 hebben we ons ingezet om de kattenverblijven op 
de benedenverdieping op te knappen. Dat hebben we met het gedoneerde geld kunnen 
doen.  
De wanden zijn opnieuw bekleed met afneembare kunststof panelen in een houtmotief en 
voorzien van meer loopplanken en schuil- en ligplekken op verschillende hoogten. Het 
plafond is vernieuwd, voorzien van duurzame ledverlichting en alles is opnieuw geschilderd 
in warme kleuren. En dat alles grotendeels door vrijwilligers en eigen medewerkers!  

 
                 
        
 
Christmas Challenge 2021 
 
In december 2021 deden we opnieuw mee met The Christmas Challenge van Dierenlot.  
Dierverzorgers, Sara, Ferry en Nienke gingen de uitdaging aan om 48 uur in een 
hondenkennel door te brengen.  Ditmaal een actie voor onze honden.  
 
Het opknappen van de speelweiden en nieuwe speeltoestellen voor de honden, daar gingen 
ze voor. En alles was online, live, te volgen.  
 
Er gebeurde iets heel bijzonders, want 48 uur 
online, dan moet er wel wat te zien zijn.  
Zo daagden de dierverzorgers zichzelf en de 
kijkers uit om iets te ondernemen hetgeen 
weer donaties binnenhaalde. Vrijwilligers 
vertelden ons dat ze de laptop thuis steeds aan 
hadden staan omdat ze niets wilden missen.  
Het feestje wat in de kennel plaatsvond werkte 
erg aanstekelijk en daar wilde iedereen geld 
aan geven.  
Een waanzinnig bedrag van € 13.000 is 
opgehaald! 

voor na 
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Personeel  
 
Ons personeel heeft de nodige opleidingen maar het is ook zaak deze te actualiseren. Een 
aantal personeelsleden heeft de kans gekregen om een opleiding te doen. Hetgeen tot 
verbetering van de zorg voor de asieldieren en verbetering van onze dienstverlening gaat 
leiden. Dat zal het komende jaar gecontinueerd worden.  
 
 
Lichte stijging aantal dieren  
 
Vanaf halverwege 2020 herplaatst ons asiel dieren die van een ander opvangadres komen. 
Dit opvangadres heeft dieren die verwaarloosd zijn of waar wat anders mee aan de hand is. 
Wij prijzen ons gelukkig dat wij deze dieren mogen verzorgen en voor hen een fijne 
thuissituatie mogen zoeken.  
 
Dit heeft ervoor gezorgd dat wij meer dieren dan ooit hebben opgevangen. Het gaat om 925 
dieren.  
 
Het aantal opgevangen zwerfhonden is in 2021 ten opzichte van 2020 gelijk gebleven.  
Dit beeld zien we ook terug bij de zwerfkatten.  
 
Wat verder opvalt is dat we in 2021 meer sociale opvang hebben gehad. In 2020 lag dit 
aantal op 4 dieren en in 2021 op 24 dieren. Soms verblijven eigenaren in een ziekenhuis of 
een andere instelling waardoor ze hun huisdier niet kunnen verzorgen.  
We zijn blij dat we een oplossing daarvoor kunnen bieden.  
 
In 2021 is het aantal afstandsdieren gelijk gebleven maar hebben de aantallen met elkaar 
stuivertje gewisseld.  
We hebben meer honden opgenomen dan in 2020 en minder katten.  
 
In 2021 hebben we iets meer wilde katten geneutraliseerd. In 2019 waren dit 181 dieren,  
in 2020 waren dit 88 dieren en in 2021 waren dit 98 dieren.  
 
Via onze website kunnen inwoners van de gemeenten een formulier invullen voor een 
vangkooi om de wilde katten te vangen. Onze Dierenambulance plaatst deze kooien en haalt 
de kat op als deze erin zit.  
 
Door vlot na binnenkomst een afspraak te maken voor neutralisatie kan de kat snel 
geholpen worden. Op deze manier hoeven de katten niet te lang in het asiel te zitten en 
kunnen ze snel weer uitgezet worden en rondlopen op de plek die ze kennen.  
Door neutralisatie worden de groepen niet groter en blijft de overlast binnen de perken.    
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Met het grote aantal dieren dat wij jaarlijks opvangen, is het aantal verzorgingsdagen 
behoorlijk. We hebben door onze werkwijze het aantal verblijfsdagen per dier naar beneden 
weten te brengen.  
Voor een hond ligt dit getal in 2021 op 37 dagen en voor een kat 36 dagen. 
 
Maar verblijfsdagen zeggen niet altijd iets. Wanneer dieren met verwondingen of hele kleine 
kittens binnenkomen brengt dit meer verzorgingsdagen met zich mee.  
Kwaliteit van de verzorging zal voor ons altijd leidend blijven. Een verdere daling van het 
aantal verblijfsdagen is mooi maar zal zeker niet leidend worden binnen ons asiel. 
 
De dieren die teruggaan naar hun eigenaar en die 
niet gechipt zijn, blijft voor ons een punt van 
aandacht. We vragen eigenaren of we hun dier 
kunnen chippen of registeren. 
 
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 vergelijkbare wijze 
verhandeld worden. Het verlagen van deze tarieven heeft helaas nog niet het effect gehad 
wat we ervan gehoopt hadden.  
 
 
Kat zoekt Boer 
 
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 2020 hebben 24 poezen en katers hun “boer of boerin” gevonden. In 2021 is dit 
verdubbeld naar 48 katers en poezen. 
 
 
 
Wij danken onze donateurs die in welke vorm dan ook het dierenasiel in 2021 hebben 
ondersteund! Zonder hun bijdragen zijn wij niet in staat om financieel gezond te blijven.   
 
 
Team Zwols Dierenasiel  
 
 
 
 


