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Vermoedelijk het meest gebezigde
woord van 2020 hee� ook op het
Dierencentrum Achterhoek een
enorme impact gehad: corona. Een
�jdens het schrijven nog steeds
voortdurende periode met evenzo
vele onzekerheden als
veranderingen, met al�jd centraal
de opvang van de dieren die aan ons
zijn toevertrouwd. Thuiswerken was
en is in deze geen op�e.
Van de ene op de andere dag werden
we gedwongen een nieuw en
allesomva�end hygiëneconcept te
ontwikkelen en tot uitvoering te
brengen. Ook andere uitdagingen
kwamen om de hoek kijken. Hoe kun
je een stroom aan bezoekers
beteugelen? Is de vraag naar
huisdieren nu, ook terecht in de toekomst als de wereld weer draait zoals we gewend zijn? Hoe vergader je eigenlijk
online, je ziet de reac�e van de collega’s niet zoals je in levende lijve zou doen. Ook werden we geconfronteerd met een
overal geëxplodeerde vraag naar hygiëne ar�kelen, die aan de ene kant schaarste en aan de andere soms
buitenpropor�onele prijss�jgingen tot gevolg had en helaas nog hee�.
Om dit alles het hoofd te bieden hebben wij vergaande wijzigingen aangebracht in de bedrijfsvoering, met op de
voorgrond kwaliteit van onze dierenopvang. Zo zijn we uitsluitend op afspraak gaan werken om de
anderhalfmetersamenleving ook op de werkvloer te kunnen bedienen terwijl de doorstroom van dieren wel doorgang
kon vinden. Ook is het plaatsingsbeleid aangescherpt om te voorkomen dat opwelling of niet nadenken over hoe het
leven eruit zal zien na de crisis, een verkeerd besluit van de dierenlie�ebber tot gevolg hee�. Met veel
fingerspitzengefühl en lange plaatsingsgesprekken hebben wij mens én dier bediend.
Maar het hee� zeer zeker ook zijn posi�eve kanten tot gevolg gehad. Zo liggen de dagen dat er te veel mensen bij de
dieren rondlopen achter ons, wat
zeker minder stress tot gevolg hee�
bij die dieren. Maar ook een plots
toegenomen aanbod aan
vrijwilligers. Het noodgedwongen
thuis zi�en laat bij veel mensen de
behoe�e ontstaan om de handen op
een nu�ge en gewaardeerde manier
uit de mouwen te steken. Dat stelde
ons in de gelegenheid om onze
vrijwilligerspool aan te vullen waar
nodig en moesten we zelfs vaker een
nee verkopen. Per slot van rekening
zijn het juist de corona maatregelen
die maken dat we niet met teveel
mensen tegelijker�jd aan het werk
dienen te zijn.

Het hardst zijn we getroffen door de beperking van reismogelijkheden. Ons pension was voor het eerst in jaren niet
volledig volgeboekt afgelopen zomer, waardoor wij veel inkomsten zijn misgelopen. Ook leek het erop dat wij hard
getroffen waren door een niet toekennen van de indexering van de subsidie door gemeenten. Dit hee� naast alle eerder
genoemde maatregelen strenge bezuinigingen op alle vlakken tot gevolg gehad, maar met name op het gebied (en
helaas ook ten koste) van huisves�ng. Dit maakt dan ook dat het bestuur hee� besloten een posi�ef resultaat van 2020
voor het achterstallige onderhoud te reserveren.
Al geruime �jd lopen de onderhandelingen met de gemeenten voor een nieuwe overeenkomst en helaas ook eind 2020
hee� dit niet het gewenste resultaat gehad. Wij zijn het op de hoofdlijnen met elkaar eens, toch is ondertekening
uitgesteld tot begin 2021.
Op het gebied van dieren leek het een jaar als alle andere. Hoewel er minder dieren binnen gebracht zijn, zijn enkele
trends van voorgaande jaren nog steeds van toepassing. Bijvoorbeeld het steevast s�jgende aanbod van oudere dieren.
Opvallend waren twee maanden waarin het aanbod van dieren erg laag lag, zo laag hebben wij nog niet eerder gezien.
Een ander noemenswaarde trend is chippen van huisdieren. Gelukkig is het merendeel van de honden gechipt, maar
helaas is meer dan 60% in het geheel niet of verkeerd geregistreerd. Het gevolg is dat de eigenaar, ondanks chip, niet te
traceren is.
Tot slot nog de paniek die in de dierenwereld ontstond nadat in België een kat Covid-19 gekregen zou hebben. Het
Dierencentrum hee� meegedaan aan een groot onderzoek door de faculteit Diergeneeskunde naar Covid-19 onder
huisdieren. De resultaten worden pas gaandeweg 2021 verwacht, maar het hee� er alle schijn van dat huisdieren
weliswaar an�stoffen maken tegen het corona virus mochten zij geïnfecteerd raken, maar zelf niet betrokken zijn bij de
verspreiding ervan.
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