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Terugkijkend op een jaar met een extreem warme en langdurige zomer, is het bestuur allereerst trots 

op de medewerkers en vrijwilligers van het Dierencentrum. Zij verdienen hier een groot compliment 

voor hun inzet! Zij hebben immers hun uiterste best gedaan om het de opgevangen dieren op alle 

mogelijke manieren naar de zin te maken en te zorgen dat ze niet oververhit raakten. Een hele 

uitdaging in de oude gebouwen. 

In 2018 heeft Art Vodegel in verband met tijdgebrek afscheid genomen en heeft er een herijking van 

functies binnen het bestuur plaats gevonden. Mw. Eline Lauret en mw. Ellen Jongerden zijn 

respectievelijk voorzitter en secretaris van het bestuur geworden. Met de grote ervaring die beiden 

hebben in de dierenwereld zal dat zeer zeker van voordeel zijn! 

De overeenkomst met de gemeenten loopt eind 2019 af. Inmiddels zijn wij in gesprek met bijna alle 

gemeenten om te komen tot een stabiele en toekomstbestendige samenwerking. We hopen ook in 

de toekomst de zwerfdierenopvang (en overige noodzakelijke taken) voor het 

samenwerkingsverband van alle Achterhoekse gemeenten te mogen uitvoeren. 

Als deze samenwerking doorgaat zoals besproken met de inkoopadviseurs, zullen we de 

langgekoesterde plannen voor nieuwbouw weer met frisse moed kunnen oppakken. Het huidige 

onderkomen kost steeds meer aan onderhoud en het is jammer allerlei investeringen te moeten 

doen in een pand dat zijn beste tijd al lang heeft gehad. Maar problemen met b.v. de riolering of de 

elektriciteit kunnen helaas niet worden genegeerd, zolang er geen nieuwbouw is.  

De hoeveelheid binnengekomen dieren is niet veel veranderd. Het valt op, dat de trend van de 

laatste jaren zich doorzet: een stijgend aantal oudere dieren, en meer dieren met (dure) 

gezondheidsproblemen. Goede afspraken met de aan ons verbonden dierenarts in combinatie met 

grote interne expertise maken dat we de veterinaire kosten tot nog toe steeds binnen de perken 

hebben kunnen houden. 

Wat bij de binnengekomen dieren verder opvalt, is dat een grote hoeveelheid honden (30%), 

ondanks de chipplicht die voor honden bestaat, en de meerderheid van de katten (90%) niet gechipt 

is. Nog vervelender is dat van de wél gechipte dieren slechts een klein percentage goed bij een 

databank is geregistreerd. Van het aantal dieren met een chip is dit bij honden 60%, bij de katten is 

dit ongeveer de helft. De overige dieren met een chip zijn ofwel verkeerd dan wel in het geheel niet 

geregistreerd.  

Dankzij de gulle ondersteuning van Stichting Vrienden van Dierencentrum Achterhoek speelt het 

Dierencentrum Achterhoek dit jaar quitte. Dit blijft moeilijk, doordat veel diereigenaren die een 

beroep op het Dierencentrum deden niet voor deze inspanning hebben betaald. Het gaat daarbij 

vaak om tijdsintensieve trajecten, waarbij de eigenaar van een dier is opgenomen in een ziekenhuis 

of (psychiatrische dan wel penitentiaire) instelling. Ook verloopt het contact met nabestaanden na 

een overlijden soms moeizaam. Dit zijn slechts voorbeelden van situaties waar de hulpvraag al 

bestaat, vóórdat er contact kan zijn met eigenaar dan wel zaakwaarnemer. Vanzelfsprekend is het 

voor het Dierencentrum onmogelijk deze dieren te weigeren, omdat ze gewoonweg nergens anders 

terecht kunnen. Het Dierencentrum wil de dieren en hun eigenaren in dergelijke noodsituaties 

helpen, maar vaak wordt dit onterecht als gratis dienstverlening geïnterpreteerd. In 2018 heeft het 

Dierencentrum daarom rond de € 2.000 als oninbaar moeten afboeken. Gelukkig kunnen wij dat tot 



nu toe opvangen, met dank aan onze donateurs en sponsoren en, niet te vergeten, aan diegenen die 

wel netjes betalen.  

Dit jaar is het Dierencentrum een erfenis ten deel gevallen. Deze zal ter realisering van de eerder 

genoemde nieuwbouwplannen worden ingezet. Ook van instanties als Dierenlot en diverse andere 

bedrijven en particulieren zijn giften binnen gekomen ten behoeve van een specifiek doel. Zo zal in 

het voorjaar een start worden gemaakt de zwarte daken van de dierverblijven wit te verven, met als 

doel de binnentemperatuur niet zo hoog op te laten lopen zoals dat in de zomer van het voorgaande 

jaar wel gebeurde. Komend jaar ligt er een bloedanalyse apparaat voor intern gebruik in het 

verschiet, dank zij gulle donaties van particulieren. 

 


