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Doelstelling:

Statutair is de doelstelling van de s�ch�ng de
ondersteuning van de exploita�e van het
Dierencentrum Achterhoek en haar
doelstellingen in de breedste zin van het woord.
Met andere woorden: het bieden van op�male
zorg voor huisdieren in nood in de breedste zin.

Werkwijze en besteding:

De Vrienden van het Dierencentrum
Achterhoek zet zich onder meer in om
geldmiddelen te verwerven voor de
ondersteuning van het Dierencentrum. Met
verkregen dona�es, legaten en dergelijke
worden diverse ac�viteiten ondersteund als ook
het vormen van een reserve t.b.v. nieuwbouw/
verbouwing van de gedateerde huisves�ng. Met
name het laatste punt vormt een belangrijk
onderdeel van de huidige ac�viteiten.

De reserves van de s�ch�ng staan op de
bankrekening. Er wordt niet mee gespeculeerd
of belegd.

Daarnaast wil de s�ch�ng Vrienden van
Dierencentrum Achterhoek huisdieren en het
houden hiervan in het algemeen en specifiek in
de Achterhoek op een hoger niveau helpen te

�llen. Hierin ondersteunt de s�ch�ng de doelen
en werkwijzen van het Dierencentrum
Achterhoek. Niet alleen dieren in nood (of van
mensen in nood met huisdieren) opvangen en
liefdevol en professioneel verzorgen, maar ook
werken in de preven�eve sfeer. Hiervoor is de
inzet van de weinige betaalde krachten van het
Dierencentrum als ook de grote groep van
vrijwilligers noodzakelijk.

De vrijwilligers vormen een bont samengestelde
groep van bevlogen mensen, die zich met hart
en ziel inze�en voor het wel en wee van dieren
die op hun ondersteuning aangewezen zijn. Zo
krijgen de dieren hulp van advocaten tot aan
mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. De
inzet van allen wordt zeer geapprecieerd. De
s�ch�ng Vrienden van Dierencentrum
Achterhoek vindt dat allen die deze waardevolle
bijdrage leveren, moeten worden gezien en
gewaardeerd.

Een derde punt van aandacht van de s�ch�ng is
het vergroten van de naamsbekendheid van het
Dierencentrum, vooral bij het regionale
bedrijfsleven.

Dat maakt dat de s�ch�ng Vrienden van
Dierencentrum Achterhoek op een breed vlak



ac�ef is. Niet uitsluitend financiële
ondersteuning leveren ten behoeve van het
dierenwelzijn, maar ook ondersteunend voor
Dierencentrum en alle medewerkers.

Social media:

Op ini�a�ef van de S�ch�ng Vrienden en het
Dierencentrum Achterhoek is in 2021 een start
gemaakt met een grote inhaalslag op het
gebied van social media. Hoewel het
Dierencentrum al ac�ef was op facebook en
twi�er, was content plaatsen te sporadisch.
Met het onnavolgbare enthousiasme en de
inzet van Jolanda Doornenbal zijn er twee
pijlers opgezet: uitbreiding van de pla�orms
met Instagram en Tiktok en is er een pla�orm
opgetogen om door alle medewerkers en
vrijwilligers materiaal te verzemelen. Zowel
foto’s als verhalen en ervaringen worden
centraal vergaard om vervolgens ingezet te
worden op de social media.

Het bestuur:

Het bestuur van de s�ch�ng bestaat
momenteel uit dhr. A.W.M. Jansen, voorzi�er
en zolang de posi�e vacant is tevens
penningmeester en mw. E. Jongerden,
secretaris. Het bestuur is onbezoldigd en
ontvangt geen vergoedingen.

De s�ch�ng hee� geen personeel in dienst,
maar wordt op opera�oneel vlak gesteund
vanuit het Dierencentrum door het
management.

Toekomst:

Zoals vermeld is de nieuwbouw een belangrijk
punt van aandacht voor zowel het
Dierencentrum als de Vrienden van. Er zijn al
plannen voor het nieuwe hoofdgebouw en de
hondenkennels, alleen haalt de realiteit ons in.
Een aantal jaren geleden hee� het
Dierenentrum de ka�en quarantaine (waar de



eerste opvang van opgenomen ka�en plaats
vindt) en ziekenboegen uit noodzaak onder
moeten brengen in een zestal geschakelde
bouwketen. Het was bedoeld als �jdelijke
oplossing en het �jdelijke is inmiddels (lang)
verstreken. Er wordt door beide s�ch�ngen met
man en macht gewerkt aan de noodzakelijke
vervanging die in het dagelijkse “de keet” wordt
genoemd.

Op dit vlak is in 2021 grote vooruitgang
geboekt. Ontwerp, planning, financiële
onderbouwing en bouwtekeningen zijn
gefinaliseerd. Ook de vergunningaanvragen
liggen ter goedkeuring bij de gemeente. Ook

wordt er al veel aandacht besteed aan het
draaiboek, per slot van rekening zal de
dagelijkse gang van zaken degelijk worden
beïnvlloed door de nieuwbouw. Maar we gaan
er vol goede moed in en hopen op een
oplevering begin 2023!

De realisa�e van de nieuwbouw van het
hoofdgebouw en de hondenverblijven zal in de
verdere toekomst aan bod komen.
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