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Beste donateurs, dierenartsen en belangstellenden,
Voor u ligt de Nieuwsbrief voorjaar 2015. Hierin doen
we verslag van onze activiteiten over het jaar 2014 en
geven we u een overzicht van onze financiële situatie.
Het was weer een druk jaar met veel opgevangen dieren,
bijzondere gebeurtenissen en onverwachte donaties.
Toch blijft onze financiële situatie zorgelijk, we redden
het maar net. De samenwerking met collega organisaties
verloopt soepel en gezamenlijk hebben we weer veel
dieren kunnen helpen.

Wilde konijntjes vanaf 3 à 4
dagen hebben een bruingrijze achterkant aan het oor en
een bruingrijze rand aan de binnenkant, de onbehaarde
binnenkant is wit.

Kittens
Vanaf mei kwamen ook de jonge katjes binnen, gedumpt
in een winkelcentrum, een benzinestation, in de tuin of
een natuurgebied. Veel jonge dieren kwamen binnen via
onze collega's van de Stichting Amsterdamse ZwerfkatKonijntjes en...
ten of de Dierenambulance.
Dit jaar hebben we heel veel jonge konijntjes met de fles
Het laatste nestje van 2014 werd gevonden 4 dagen
moeten grootbrengen. Er waren veel graafwerkzaamhenadat hun moeder was overreden. Die waren er zeer
den aan diverse snelwegen, waarbij konijnenholen incluslecht aan toe, uitgedroogd, uitgemergeld en op sterven
sief pasgeboren jongen werden opgegraven. Veel van
na dood. Maar Mina, een van onze superpleegmoeders,
deze diertjes vonden hun weg naar onze stichting.
deed alles wat ze kon en sleepte de kleintjes er toch
Steeds vaker ook krijgen we konijntjes binnen waarvan
doorheen. En inmiddels breken ze in blakende gezondéén van de ouders een tam gedumpt konijn was.
heid het huis af!
Tamme konijnen begrijpen niet zo veel van de kunst van
Het was weer een hele drukte.
het holen graven en leggen hun jongen soms zomaar
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aantal flessenkinderen aan de
konden snel weer herplaatst worgrenzen van onze opvangcapaciteit kwamen.
den bij een aardige jongeman.
De samenwerking verliep zoals gewoonlijk weer prima!
Eén goudhamster werd aangetroffen bij een mevrouw in
de slaapkamer. Hoe hij daar kwam is een raadsel.
Vanaf maart kwamen er ook jonge haasjes binnen, veelal
gevonden op voetbalvelden, bijna overreden door de
Lezingen
grasmaaier.
Op 6 mei hebben we bij Dierenambulance Amsterdam
Het laatste nest van het jaar is gevonden op een koleneen presentatie gegeven over het werk van onze stichberg van een groot kolenoverslagbedrijf. Overigens
ting. De presentatie werd enthousiast ontvangen.
dacht men bij dit bedrijf met konijntjes te maken te hebOp 8 november hebben in samenwerking met het Stray
ben. Het verschil tussen konijntjes van ongeveer 2 weken
Animal Foundation Platform op de beneficiëntendag van
en pasgeboren haasjes is voor de leek ook lastig te zien.
Stichting DierenLot, een presentatie gegeven over het
Wilde konijntjes worden doof, blind en kaal geboren in
hoe en waarom van kattenvangacties. Ook hier waren de
een hol onder de grond. Na 10 dagen gaan de oogjes
reacties lovend.
open en na 2 à 3 weken komen ze voor het eerst uit het
hol.
Stichting DierenLot
Haasjes worden kant en klaar geboren in het open veld
Van Stichting Dierenlot mochten we in de drukke zomeren kunnen direct weg rennen als dat nodig is. Maar
dagen een donatie van € 1000 ontvangen, als bijdrage in
meestal houden ze zich schuil onder een graspol of ande kosten van al onze opvangdieren. Dat kwam natuurdere begroeiing.
lijk goed van pas.
Regelmatig worden ze door een hond of kat meegenoOp de beneficiëntendag van Stichting DierenLot mochmen en naar huis gebracht.
ten we ook nog eens een cheque van € 500 ontvangen
Het verschil is het beste te zien aan de oren. Haasjes
èn een bijdrage van € 125 als dank voor het houden van
hebben een zwarte punt boven aan de achterkant van
de presentatie.
het oor. Langs het oor loopt aan de voorkant een witte
En als klap op de vuurpijl nodigde Stichting DierenLot
rand en de behaarde binnenkant is zwart.
ons uit om op 10 december een dierentransportambulance in ontvangst te komen nemen, voor het vervoer

van alle dieren en spullen die voor ons werk van levensbelang zijn. Een foto hiervan kunt u op onze website
zien.
Dank Stichting DierenLot!

Toelichting op de staat van baten en lasten
We konden 2014 afsluiten met een klein positief saldo.
Gelukkig maar, want in 2013 kwamen we ruim € 4600 te
kort. En de rekeningen stromen dit jaar al weer binnen.

Weesp, Pampus en … Pluizerd
Dank
De katerbroertjes Weesp en Pampus werden geboren
Dierenbescherming Amsterdam, Stichting Help De
onder een fabriek in Weesp. Op verzoek van de Stichting
Zwerfkat en Stichting Daadwerkelijke DierenbescherAmsterdamse Zwerfkatten vingen wij ze daar, amper 6
ming hielpen ons ook met aanzienlijke geldbedragen.
weken oud.
Dank daarvoor. Zonder jullie financiële hulp hadden we
De kittens waren doodsbang voor mensen en het duurhet dit jaar niet gered.
de weken voordat ze hun verzorgster zodanig vertrouwOok via Dierenbescherming Amsterdam kregen we van
den, dat ze aaien prettig begonnen te vinden.
de Whiskasfabrikant een grote hoeveelheid droogvoer.
Na ruim een jaar vonden we een heel aardige meneer
We konden er bijna een jaar lang de volwassen katten
die ze beiden een tehuis wilden geven.
van voeren.
Maar... ondanks de in onze ogen ideale situatie, vonden
Bij Dierenopvangcentrum Amsterdam mochten we een
Weesp en Pampus het er doodeng. Zodanig dat we na
enorme hoeveelheid Felix blikvoer ophalen. Een deel van
een aantal weken in goed overleg besloten dat ze beter
het blikvoer hebben we gedeeld met Vogelopvang de
terug konden komen.
Toevlucht, die het gebruikt voor de opgevangen meeuToen meldde zich na een aantal maanden een aardig
wen, egels en vossen. Een deel is naar Paarden- en Koouder echtpaar, zeer ervaren kattenmensen. Ze wilden
nijnenopvang Amsterdam gebracht, voor de daar op het
het wel proberen met Weesp en Pampus.
erf verblijvende zwerfkatten. In ruil kregen wij weer een
Weesp liet zich makkelijk oppakken om te verhuizen,
partij honden droogvoer voor de opvanghonden van
maar Pampus was absoluut niet van plan nogmaals te
onze stichting en extra lekkere zakjes Whiskas voor de
verhuizen. Dus ging Weesp alleen.
moeilijke eters.
Er werd een kooi in de huiskamer geïnstalleerd om het
Onze opvangkatten eten nu al bijna een jaar hun buikjes
gewenningsproces te vergemakkelijken, maar de eerste
rond aan het geschonken blikvoer.
avond al slaagde Weesp er in om daaruit te ontsnappen
De firma RUCO, al tientallen jaren onze vaste voerleveen schijnbaar te verdwijnen. Grote paniek. Men verrancier, schonk ons hondenkluiven, knaagdierknabbelmoedde dat hij via een even geopende deur naar de
stokken, mandjes, en nog veel meer.
benedenliggende tuin was
Dierenartspraktijk Europaverdwenen.
plein verblijdde ons met
Stichting LOES voor Dieren
Direct werd een grote zoegratis dieetvoer voor de nierStaat van baten en lasten 2014
kactie op touw gezet, foto's
en blaaspatiëntjes.
verspreid, alle instanties
Van een houtbewerkingsbedonateurs
€ 6.317,98
dierenartsen
€ 13.715,15
plaatsing
€ 4.235,00
telefoon/internet
€ 1.915,17 drijf kregen we een hoeveelgewaarschuwd en met lood
€
516,00
porti
€
432,65 heid houtsnippers, zodat we
in de schoenen zijn verzorg- afstand
pension noodopvang €
517,50
drukwerk
€
725,09
ster gebeld.
subsidies
€ 5.000,00
inventaris
€
316,79 een tijd geen houtmot hoef€
0,00
diversen
€ 1.883,60 den te kopen.
Deze kwam, overzag de situ- erfenissen/legaten
institutionele giften
€ 6.605,97
Voer
€ 4.020,47 Al met al scheelde dit aanatie, keek net als de nieuwe
rente
€
266,91
Vervoer
€
819,64
bazen onder de bank en zag gemeente noodpot € 2.222,20 Bankkosten
€
272,33 merkelijk in de voer- en
Verzekeringen
€
617,10 verzorgingskosten en we zijn
daar een doosje staan. Over
____________
____________
de rugleuning van de bank
alle deze gulle gevers zeer
totaal inkomsten
€ 25.681,56
Totaal uitgaven
€ 24.717,99
gekeken en... jawel hoor
dankbaar!
Resultaat
€
936,57
bovenop dat doosje, onzichtMeer informatie op www.loesvoordieren.nl
baar tussen bank en muur,
We houden u graag op de
zat de boef verstopt te wehoogte van onze beleveniszen.
sen en het wel en wee van de dieren die wij opvangen.
Hoera, grote opluchting, Weesp was weer terecht.
Het drukken en verzenden van de nieuwsbrief en acceptMaar Weesp moest een maatje hebben en Pampus wilde
giro's wordt echter steeds duurder.
niet.
Mocht u, om wat voor reden dan ook, geen prijs meer
We stelden voor om het met Pluizerd te proberen.
stellen op het ontvangen van deze nieuwsbrief, wilt u
Een wat oudere, dikke roodwitte poes, die al 2½ jaar bij
ons dat dan a.u.b. laten weten?
ons verbleef omdat haar baasje overleden was.
Pluizerd was in het verleden al vaker bij ons wezen logeEchter, als onze manier van werken u aanspreekt hopen
ren, als haar baasje opgenomen moest worden. Ze was
we dat u ons ook financieel daarbij wilt blijven steunen.
bij ons dan zo chagrijnig dat je altijd een klap van haar
Om het u makkelijk te maken hebben we vast een ackon krijgen als je in de buurt kwam.
ceptgiro bijgesloten.
Maar de dag dat haar baasje overleed, werd ze van het
ene op het andere moment een stuk vriendelijker. Je
Wilt u op de hoogte blijven van Stichting LOES?
vraagt je af hoe zo’n kat dat weet en wat er in zo’n koppie omgaat.
'Like' ons op Facebook www.Facebook.com/StLOES
Onverwachte situaties bleef Pluizerd niet leuk vinden,
maar bij haar nieuwe beoogde familie stapte ze spontaan uit de vervoersmand, stak haar staart in de lucht,
ging rondwandelen en gaf overal kopjes! Met andere
woorden: ze had er wel zin in.
En ook Weesp was na een week al zo vertrouwd dat hij
"op schoot" kwam.
Het bestuur van Stichting LOES voor Dieren bestaat uit:
Al snel kregen we een foto van onze twee "moeilijke"
Hans Molenaar - voorzitter
katten, waarop ze beide na amper een week al op schoot
Paul Benner
- secretaris
zitten bij hun nieuwe baasje.
Joke Voorn
- penningmeester / coördinator
Piet Hellemans - algemeen bestuurslid
Katten blijven toch ondoorgrondelijke dieren. Maar dat
Ruud Vosveld
- algemeen bestuurslid
maakt ze nu juist ook zo leuk!
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