
Ac�viteiten verslag
Dierencentrum
Achterhoek

2021



Het jaar 2021 was een bijzonder jaar.

Mei 2021 was het eindelijk zover: na een lang
traject is het Dierencentrum met de
Achterhoekse gemeenten een overeenkomst
voor 10 jaar aangegaan. Deze is met
terugwerkende kracht per 1 januari 2021
ingegaan. Wij zijn verheugd dat de kogel door de
kerk is, maar het hee� wel gemaakt dat wij het
jaar met een knagende onzekerheid in zijn
gegaan. Zouden wij het einde van 2021 wel
halen, of zou de stekker eruit moeten? Dit was
dan ook een van de redenen de broekriem, hoe
strak die al zat, nog iets verder aan te trekken.

Met de komst van het contract was er eindelijk
wel de ruimte om nijpende problemen aan te
pakken, knelpunten op te lossen en de ogen op
de toekomst te ves�gen. Al jaren praten wij over nieuwbouw, en het versleten onderkomen van onze ka�en in
quarantaine en ziekenboegen krijgt nu prioriteit nummer één. De nieuwbouw van het gehele pand wordt voorlopig op
de langere baan geschoven. Hoewel de financiering nog een punt is, hebben wij er het volste vertrouwen in op korte
termijn te kunnen starten met de bouw van de quarantaine en ziekeboegen. De vooronderzoeken zijn gedaan, het
ontwerp ligt er, nu de vergunningen nog. Het gegeven dat wij nu een langdurige samenwerking met de gemeenten zijn
aangegaan, biedt ook de stabiliteit die fondsen graag zien bij subsidiëring van dergelijke trajecten. Er is al veel werk
verzet en de finishlijn komt in zicht.

2021 stond, helaas, nog steeds in het teken van de pandemie. Het woord Corona kan waarschijnlijk niemand meer
horen, zeker niet in combina�e met maatregelen. Dat neemt niet weg dat wij daar veel mee te doen hadden. Het hee�
veel kopzorgen en onrust op de werkvloer en in de bedrijfsvoering geleverd. Met onvoldoende mensen op de werkvloer,
kan dierenzorg niet geboden worden. Gelukkig hebben wij met alle inzet van iedereen die in ons prach�ge
Dierencentrum werkt, al�jd weer de dreigende gaten in het rooster weten te vullen, om de op�male zorg voor onze
dieren te waarborgen. Ook zagen wij ons genoodzaakt het werken op afspraak door te ze�en. Hoewel het zeer zeker zijn
voordelen hee�, vooral op het gebied van dierenwelzijn (minder drukte en daardoor minder stress op de
plaatsingsafdelingen), is men het niet gewend.

Een trend in het dierenaanbod was ook te merken: al jaren neemt het aantal honden dat zwervend gevonden en daarna
aangeleverd wordt, gestaag af. Dit is vanzelfsprekend te danken aan het feit dat er een iden�fica�e en registra�e plicht
bestaat, waardoor de dieren in plaats van naar de opvang, direct naar de eigenaar kunnen worden gebracht. Gelukkig is

de gevreesde aanloop van zogenaamde corona
puppy’s in de Achterhoek niet gekomen. Het
aantal ka�en en ki�ens daarentegen is juist
gestegen, mogelijk dat de massaal aangescha�e
ka�en gedurende 2020 niet of te laat gecastreerd
waren, waardoor een aanwas van ki�ens voor de
hand ligt. Een gebrek aan voorlich�ng is
aannemelijk en daar moet wat aan worden
gedaan. Ook het aantal konijnen lag hoger dan in
voorgaande jaren.

In financiële zin is 2021 zoals verwacht verlopen.
Zoals wij bij het tot stand komen van de
overeenkomst met de gemeenten hebben
bedongen, komen de dona�es en gi�en geheel



voor het doel vrij. Dat laat zich dan ook zien in de plus van € 31.122,- die dit jaar is geschreven. Dit zal in het geheel in de
al eerder genoemde aanstaande nieuwbouw vloeien en wordt daarom toegevoegd aan de bestemmingsreserve
nieuwbouw en niet aan de con�nuïteitenreserve.

Een andere verandering van belang was de wisseling van de wacht bij de dierenambulance. Deze gaat nu als D.A.R.
Dierenambulance Gelderland Oost door het leven. De hernieuwde samenwerking verloopt prima en wij werken
gezamenlijk aan een goed func�onerende en professionele dierenhulpverleningsketen in de Achterhoek!

Op organisatorisch vlak zijn we blij met een competent en bevlogen bestuur, dat alle face�en van de dierenopvang weet
te faciliteren. Toch zijn er bijna twee jaar twee vacatures voor bestuursleden. Mogelijk dat alle overheidsregelingen, zo
wenselijk die ook zijn, voor een drempel zorgen en die het tevens minder aantrekkelijk maakt zi�ng te nemen in een
bestuur. We zien dit namelijk terug in diverse S�ch�ngen en Verenigingen.

2022

Dit wordt een jaar waar wij naar uitzien. Doel is om in het najaar met de gedeeltelijke nieuwbouw te beginnen. Hoewel
wij daar reikhalzend naar uitzien, is het besef groot, dat dat een moeilijke periode gaat worden. Maar met vereende
krachten zullen wij ook dit weer voor elkaar krijgen, ten bate van alle hulpbehoevende dieren!
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