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Voor u ligt ons eerste activiteitenverslag van onze nieuwe stichting LOES voor Dieren. In het oprichtingsjaar
2011 zijn we rustig begonnen met de opvang. In dat jaar
werden 6 vogels, 2 konijnen, 1 muis, 4 katten, een hond
en 2 cavia's opgevangen.
Na de beslissing, medio 2012, om stichting Dieren Onder Dak op te heffen, heeft een aantal pleeggezinnen
zich bij stichting LOES voor Dieren aangesloten. De opvangcapaciteit werd daarmee vergroot. Daarnaast werd
de samenwerking met collega organisaties als SAZ, De
Toevlucht en Dierenbescherming uitgebreid.
Dit resulteerde in de opvang van een groter aantal dieren in 2012, namelijk: 47 katten, 19 konijnen, 11 cavia's,
14 hazen, 15 egels, 4 hamsters, 5 vogels, 3 honden, een
rat en een muis. Totaal 120 dieren.
Egels en hazen
Onze stichting fungeert ook als “dependance” voor
Vogel- en zoogdierenopvang De Toevlucht en als zodanig hebben we jonge egeltjes en haasjes opgevangen en
grootgebracht. Zo profiteren we van elkaars kennis en
mogelijkheden en de samenwerking verliep uiterst plezierig.
Konijnen
Van de 19 opgevangen konijnen betrof het één jong,
wild konijntje dat met hoofdletsel gevonden werd en na
enkele weken herstel weer in het eigen leefgebied kon
worden vrijgelaten. Verder een konijn waarvan de eigenaar was overleden, een konijn dat met gebroken pootje
gevonden was en een wit dwergkonijn dat was achtergelaten op de parkeerplaats van natuurgebied Twiske.
In december werden 2 konijnen afgestaan omdat ze
“teveel rommel maakten”. Een nog jong langharig konijntje werd 2e Kerstdag drijfnat door iemand gevonden
tijdens het uitlaten van de hond. Dit dier, een vrouwtje,
ontving de naam Noëlle, dat Kerstmis betekent.
Flessekinderen
10 Kittens, 8 wilde konijntjes, 13 haasjes en 14 egels
werden met de fles grootgebracht, in totaal dus 45 flessekinderen. Vanaf februari tot eind november was het
dus behoorlijk druk met al die babydieren. Het verhaal
van vier pasgeboren, en moederloos geraakte, wilde
konijntjes wordt beschreven onder het kopje “Dawn,
Dusk en Dark”. En dan was er nog Mozes, een jong, wild
konijntje dat uit het water is gered.
Alle hazen die we met succes hebben grootgebracht
konden na verloop van tijd vrijgelaten worden in een
natuurgebied.
De egeltjes werden, toen ze goed zelf konden eten en
dus niet meer afhankelijk waren van hun surrogaatmoeder, teruggebracht naar Vogelopvang De Toevlucht.
Daar zullen ze verder opgroeien en in het voorjaar vrijgelaten worden in de gebieden waar ze gevonden werden.
Alle “flesse”kittens hebben intussen een eigen thuis gevonden.
Dawn, Dusk en Dark
Onze stichting werd gebeld door een kinderboerderij.
Een wild konijn had een nestje jongen in hun stal gekregen, maar ze hadden de moeder nu al 2 dagen niet gezien en er waren al 2 jongen gestorven. De dieren zelf
met de fles grootbrengen was voor hen geen optie en ze
hadden ook geen andere zogende moeder om ze bij aan
te leggen. Dus namen wij ze op. Een van de jongen bleek
er zo slecht aan toe te zijn dat het vrijwel direct na
aankomst overleed. De andere drie waren broodmager

en uitgedroogd. Ze pasten met z'n drieën op een hand.
Ze zouden een week oud zijn, maar ze wogen slechts 40
gram. Bij de geboorte wegen jonge konijntjes 50 gram
en een week oud zouden ze ongeveer 100 gram moeten
wegen. Ze waren dus 60 gram te licht en dat betekende
dat het erop of eronder zou worden. Hoewel de beestjes
erg weinig kans maakten, besloten we het toch te proberen.
Met een heetwaterkruikje en met wat van het meegeleverde nestmateriaal (hooi en konijnenhaar) werd een
nest geïmproviseerd. Heel voorzichtig begonnen we met
iedere twee uur een minuscuul speentje in een bekje te
schuiven en druppel voor druppel geitenmelk in het
bekje te laten lopen, maximaal 1 à 2 cc per keer om
darmproblemen te voorkomen. Babykonijnen en -haasjes hebben heel gevoelige darmpjes, die zeer snel van
slag zijn en dan loopt het vaak verkeerd af. Heel langzaam leken ze op te knappen. De volgende dag werd de
hoeveelheid melk iets verhoogd naar 2 à 3 cc per keer,
om de 2½ à 3 uur. Eén van de drie konijntjes gaf al snel
aan meer te willen drinken. De volgende dagen werd
langzaam aan de hoeveelheid melk verder verhoogd tot
ze de voor hun leeftijd voorgeschreven hoeveelheid per
voeding kregen, maar nog wel iedere drie uur. Daarmee
kwamen ze keurig aan, ook al ging het langzamer dan
normaal. Maar ze hadden dan ook een grote achterstand
in te halen.
Op de dag dat ze 10 dagen oud zouden moeten zijn,
gingen de oogjes open en met 14 dagen stonden opeens de oortjes overeind. Dus ze ontwikkelden zich keurig volgens schema. Al waren ze nog steeds mager.
Op de dag dat ze voor het eerst een sprongetje maakten, was hun pleegmoeder zo trots als een surrogaatmoeder maar kan zijn! Allemaal groeiden ze uiteindelijk
uit tot gezonde jonge konijnen en hebben ze een plekje
gevonden bij mensen met een grote tuin en een groot
hart voor konijnen.
Katten
Via de Stichting Amsterdamse Zwerfkatten kregen we
verschillende nesten moederloze, pasgeboren katjes
binnen, waarvan de meesten amper 12 dagen oud waren.
Van de volwassen katten kwamen er 2 via een dierenartspraktijk. Een grijze kater werd afgestaan omdat de
eigenaar de medische kosten die zijn blaasprobleem met
zich meebracht niet langer kon betalen. Ook van de poes
Katja, waarover later meer, werd afstand gedaan omdat
ze niet lief zou zijn en men er geen geld meer aan wilde
uitgeven.
Een derde kat werd afgestaan omdat zijn eigenaar plotseling was overleden en de familie het dier niet wilde
hebben en er snel “vanaf” moest.
Een laatste volwassen kat was in slechte conditie en met
5 jongen van 3 weken, gevangen door de SAZ op een
volkstuincomplex. Met veel (medische) zorg en extra
voeding is de hele familie weer opgeknapt. Moederpoes
bleek een in het wild geboren dier en is na sterilisatie,
enting en ontworming, weer teruggezet op de vangplek.
De kittens zijn inmiddels vertrokken naar nieuwe tehuizen.
Dan werden er nog drie kittens van ongeveer 3 maanden
zwervend aangetroffen bij Stichting AAP in Almere, waar
een van onze pleegmoeders werkt. De dieren werden
gevangen, medisch behandeld en volgden een “socialisatie cursus”. Twee van de drie zijn daar voor geslaagd,
want zij beginnen het nieuwe jaar bij een nieuwe baas.
We hopen de laatste van dit drietal, Silvo, binnenkort
ook aan een nieuwe baas te helpen.

Langzitters
Van Stichting Dieren Onder Dak werden 8 volwassen
katten overgenomen als “langzitter”. Tevens werden 4
konijnen, 3 cavia's, 2 hamsters en een muis overgenomen. Het betrof dieren die al lange tijd bij ons verbleven
en om uiteenlopende redenen moeilijk te plaatsen zijn:
Pesco is 2 jaar oud, een grote gecastreerde, blauwgrijze
kruising oosterse korthaar kater. Mischoe is zijn moeder
en is 10 jaar oud, een dikke, zwartwitte, gesteriliseerde
poes. In een vorig leven moesten zij samen muizen
vangen in een restaurant en daarom kregen zij geen
eten. Ze kwamen begin 2010 broodmager binnen. Zij zijn
sindsdien erg opgeknapt. Ze zien er welvarend uit vooral Pesco is een erg mooie kat! - maar zij wachten
toch nog steeds op een nieuwe baas.
Konijn Oscar en cavia Gaucho kwamen bij ons na het
overlijden van hun eigenaar. Er was niemand die de dieren in huis kon nemen. Oscar en Gaucho zijn ruim 2 jaar
oud en kunnen het nog steeds goed met elkaar vinden.
Oscar houd van loslopen door de kamer. Gaucho hoeft
niet zo nodig. Ze zijn beide gecastreerd, dus een vriendinnetje kan zonder problemen bij ze wonen.
Dwergkonijntje Twiske werd gevonden op het parkeerterrein van natuurgebied Het Twiske. Als wit dwergkonijntje had ze geen schijn van kans om daar te overleven.
Ieder roofdier ziet haar al van verre en zelf heeft ze ook
geen benul dat ze gevaar loopt. Bij ons heeft ze zich
ontfermd over twee jonge wilde konijntjes, die net van
de fles af waren, maar nog wel wat moederlijke aandacht
konden waarderen. Het is een grappig gezicht, dat witte
dwergkonijntje met haar steeds groter wordende wilde
“kinderen”.

dagen later al naar een nieuw gezin
vertrekken. Het andere hondje vond
dankzij de hulp van dierentehuis Amstelveen korte tijd later een nieuw gezin
om bij te wonen.
Cavia's
Vier op straat gevonden cavia's kregen we binnen via de
dierenambulance. Een van deze cavia’s was helaas dermate ernstig gewond aan zijn kopje dat de dierenarts
het beter vond om hem direct te laten inslapen.
Een andere cavia werd opgenomen op verzoek van de
dierenbescherming, omdat de eigenaar, die in een
woonvoorziening woonde, het niet goed verzorgde.
Uit dezelfde woonvoorziening was door ons al eerder,
ook op verzoek van de Dierenbescherming, een konijn
weggehaald. Dit dier was dusdanig mishandeld, dat zijn
oren geamputeerd moesten worden.

Waarom een nieuwe stichting
Met pijn in het hart hebben we afscheid moeten nemen
van Stichting Dieren Onder Dak, waarvoor we ons vanaf
de oprichting in 1978 met hart en ziel ingezet hebben.
Na het overlijden van voorzitter Loes Rijswijk op 3 april
2010, bleek er een onoverkomelijk verschil van mening
te ontstaan tussen het dagelijks bestuur en een aantal
andere bestuursleden, o.a. over de gevoerde administratie. Hoewel deze administratie door diverse financieel
deskundigen gecontroleerd en in orde bevonden werd,
bracht dit helaas geen oplossing. Indien gewenst kunt u
het accountantsrapport opvragen bij de penningmeester
Joke Voorn, tel 0294-415446 of op het oude telefoonnummer van Stichting Dieren Onder Dak 0294-431600.
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Kerst 2012 mocht ze samen met kitten Carina gaan woverder en we hopen dat u ons als vanouds wilt blijven
nen bij heel lieve mensen, die al vaker moeilijk plaatssteunen.
bare katten van DOD hadden overgenomen.
Om het u makkelijk te maken hebben we heel brutaal
vast een acceptgiro bijgesloten.
Pension voor noodsituaties
Vanwege ziekenhuisopname van de eigenaar hebben we
Wilt u op de hoogte blijven van Stichting LOES?
tot vier maal toe een oude hond en een kat, steeds voor
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korte tijd, opgenomen. De situatie met de eigenaar is
echter momenteel zodanig onzeker dat de dieren al
sinds juli 2012 bij onze stichting verblijven.
Begin november 2012 hebben we 2 katten opgenomen
van een plotseling dakloos geworden eigenaar. Niet
alleen heeft een van onze pleegadressen tijdelijk onderdak geboden voor deze katten, maar via ons netwerk
kon er ook tijdelijk onderdak geregeld worden voor de
eigenaar.
Het bestuur van Stichting LOES voor Dieren bestaat uit:
Hans Molenaar - voorzitter
Honden
Paul Benner
- secretaris
Twee hondjes die in 2011 door Stichting Dieren onder
Joke Voorn
- penningmeester / coördinator
Dak waren opgenomen en geplaatst, kwamen terug
Piet Hellemans - algemeen bestuurslid
toen hun nieuwe eigenaar plotseling overleed. Na mediRuud Vosveld
- algemeen bestuurslid
sche controle en vaccinatie kon één van de twee enkele
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