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Dierenasiel Offem,
een tweede kans voor
ongewenste dieren
Zoekt u een leuke
hond of kat, kom dan
eens bij ons kijken!

In deze editie:
Pleeggezinnen voor zwangere
poezen en moederloze kittens
In geprek met…
Make-over hondenbuitenren

Voorwoord
Dierenasiel Offem, een tweede kans
voor ongewenste dieren
Ook in 2017 is er weer veel gebeurd in
dierenopvangcentrum Offem.
Manon Schäperköter heeft afscheid genomen als
bestuurslid, deze vacature is nog niet opgevuld.
Informatie over deze vacature vindt u verderop in
deze nieuwsbrief.
De hondenbuitenren heeft dankzij een mooie
donatie een make-over gekregen. En we hebben
weer heel veel katten en honden kunnen helpen
een nieuw huis te vinden.
Opvallend dit jaar was het grote aantal oudere
katten dat als zwerf- of afstandskat bij ons binnen
kwam. Door de inzet van onze vele vrijwilligers
hebben ook deze senioren katten met wat extra
zorg en aandacht een fijne plek in een nieuw
gezin gevonden.
Er zijn plannen om in 2018 een extra ruimte te
bouwen voor de opvang van zwangere poezen en
moederloze kittens. Deze uitbreiding is nodig om
ook in de toekomst de opvang van deze kwetsbare
groep te kunnen garanderen.
Via deze weg willen wij iedereen die het asiel
het afgelopen jaar financieel of met goederen
gesteund heeft heel hartelijk bedanken. Alleen met
uw steun kunnen wij ook in 2018 zwervende en
ongewenste dieren helpen een nieuw liefdevol huis
te vinden.
Caroline van der veld
Beheerder

Pleeggezinnen voor zwangere poezen
en moederloze kittens

Ja, ook een asiel heeft pleeggezinnen. In ons geval voor
zwangere poezen en moederloze
kittens. Ook de kittens die alleen
of erg schuw zijn gaan naar een
pleeggezin. De pleeggezinnen
vangen deze dieren in hun huis op
en geven ze de extra aandacht en
zorg die ze nodig hebben. Als de
kittens groot genoeg zijn komen ze terug
naar het asiel. In het jonge kattenverblijf
kunnen adoptanten kennis met ze komen
maken. Niet alle kittens hoeven naar een
pleeggezin, dit is afhankelijk van de
leeftijd en het gedrag van de kittens.
Voor deze kittens gaan wij een aparte
ruimte realiseren. Dit om deze kwetsbare dieren apart van de andere
katten te kunnen opvangen.

In gesprek met...
Willemijn Klinkenberg

Willemijn is
één van onze
nieuwste
vrijwilligers
dierverzorger.

Sinds juli dit jaar werk je als vrijwilliger dierverzorger.
Waarom heb je voor deze vorm van vrijwilligerswerk gekozen?
“Puur uit dierenliefde. Ik geef altijd graag aan
goede doelen met betrekking tot dieren, maar ik
wil eigenlijk meer doen dan alleen geld doneren.
Zo kwam ik op het idee om me op te geven als
vrijwilliger bij het asiel.”
Je bent nu een paar maanden hier aan het werk en
is het wat je er van verwacht had?
“Ja, ik vind het er leuk. Uiteraard bestaat een groot
deel van het werk uit schoonmaken, maar dat is niet
erg. Het werk is erg afwisselend. Het ene moment
ben je kattenbakken aan het schoonmaken en het
andere moment speel je met de katten en geef je
ze aandacht. Het is ook zo mooi als ze uiteindelijk
allemaal geplaatst worden. Als ze lang in het asiel
zouden zitten dan zou ik dat erg sneu vinden,
vooral voor de honden. Maar gelukkig worden ze
allemaal snel geplaatst. Ik werk in de zorg maar
mijn hart ligt bij dieren.”

Make-over
hondenbuitenren
De buitenren is omgetoverd
naar een
gezellige
vriendelijke
buitenplaats voor
de honden.

In gesprek met...
Lia de Haas

Lia is gastvrouw van het
eerste uur bij
het asiel.

3 jaar geleden is het asiel begonnen met
gastvrouwen/heren tijdens openingstijden.
Zij ontvangen de bezoekers en ‘presenteren’
de dieren die op een nieuw thuis wachten of
geven een rondleiding. Lia is vanaf het begin
betrokken als gastvrouw bij het asiel.

Hoe ben je er toe gekomen om deze vrijwilligersfunctie te gaan doen?
“Het gastvrouw zijn zit in mijn bloed. Wij hadden
ons eigen hotel en restaurant. Nadat we die
verkocht hadden zocht ik iets om te doen. Op
dat moment zag ik in de krant staan dat het asiel
gastvrouwen zocht. Ik houd heel erg van dieren en
met mensen omgaan, 1 + 1 = 2.
De link tussen dieren en mensen begeleiden is heel
mooi. Het leuke is dat mensen binnenkomen met
een vraag en als je dan aangeeft dat je ze wel
een rondleiding kan geven, dat ze dan vaak verbaasd zijn over hoe het asiel er uitziet. Ze geven
aan dat ze het zo schoon en mooi vinden en dat
het zo fijn is dat de katten vrij rond kunnen lopen.
Dat is heel prettig om te horen. Dan weet je dat
we het met elkaar goed doen.
Het geeft een kik elke keer als er weer een dier
geplaatst is en zo snel ook.”
Als je zoveel met mensen spreekt hoor je natuurlijk
ook het verhaal achter een dier. En maak je bijzondere momenten mee?
“Ja zeker. Zo waren er mensen die binnenkwamen
met een kat in een mandje. Kwamen ze de kat
brengen voor pension of kwamen ze afstand
ervan doen? Ze vertelde dat het echt niet
meer ging met de kat. En dat ze helaas tot de
beslissing moesten komen om hem in te laten
slapen. Dan ben je wel even verbaasd als
iemand dit vertelt. De mensen hadden niet
begrepen dat dit niet één van de taken van
een asiel is. Gelukkig hoeven wij dit niet te
doen en hebben we ze doorverwezen naar
de dierenarts.
Als gastvrouw ben je altijd druk bezig;
knuffelen of soppen. De gasten begeleiden en rondleiden. Je hoeft je geen
moment te vervelen.”

Geheel vernieuwde kraam

Lisse
Ook in 2017 hebben wij weer op de markten
in Noordwijk, Noordwijkerhout, Lisse en op het
dierendagfeest van de Hano gestaan. Dit jaar
met een geheel nieuw aangeklede kraam en
nieuwe producten. Het was weer op elke markt
een grote drukte en vooral de stoffen beeldjes
van de honden en de verrassingsdozen voor
de katten waren erg populair.
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Vacature bestuursleden op vrijwillige basis
Dierenasiel Noordwijk vangt zwerf- en afstandsdieren op
uit de gemeente Noordwijk, Noordwijkerhout, Hillegom
en Lisse. De dieren worden herenigd met hun eigenaar of
begeleid naar een nieuw thuis. Er worden voornamelijk
katten en honden maar ook knaagdieren, volièrevogels
en egels opgevangen. Naast de opvang voorziet het
asiel ook in een pensionfunctie voor katten.
Andrea

Secretaris en Algemeen Bestuurslid
We zoeken een communicatief vaardige persoon,
die als bestuurder op afstand voorwaarde schept
het asiel zo goed mogelijk te vertegenwoordigen
en te ondersteunen bij gemeenten en sponsors.
Uiteraard heb je grote affiniteit met dieren in
het algemeen en asieldieren in het bijzonder.
Ervaring met bestuurswerk binnen een vereniging
of maatschappelijke instelling is een pré maar
geen must. Je gaat samen
met het bestuur
en beheer
bijdragen aan de
verdere professionalisering en
ontwikkeling van
het asiel.
Je maakt deel uit
van een enthousiaste
groep vrijwilligers

die ieder door zijn
eigen bijdrage
de kansen van
ongewenste dieren
verbeterd.
Het bestuur bestaat
momenteel uit 2
personen, te weten
een voorzitter en een
Astrid
penningmeester.
Wij zijn op zoek naar
een secretaris en 2
algemene bestuursleden.
Wat je gaat doen binnen het bestuur en hoe
de taken verdeeld worden is afhankelijk van je
deskundigheid. Het
bestuur vergadert
gemiddeld 1x per
maand.

Pater

Enthousiast geworden en je wilt meer informatie, neem dan contact op
met Esther Vlieland, bestuursvoorzitter, tel. 06-12984793. Of stuur je
brief voorzien van je cv naar: dierenasielnoordwijk@gmail.com.

Jari

Belangrijke informatie
Floo
Openingstijden	maandag t/m zaterdag van 13.00 uur tot 15.00 uur
vrijdagavond van 19.00 uur tot 20.30 uur
Gesloten
zon- en feestdagen
Rekeningnummer	NL68RABO0111660769
t.n.v. Stichting Dierenopvangcentrum Noordwijk
Bestuur	Esther Vlieland, bestuursvoorzitter
Simon Vermeij, penningmeester
open vacature, secretaris
Beheerder
Caroline van der Veld
Lizz
y
Ass. Beheerder
Linda Boeder
Dierenverzorgster Jolanda Vlieland
Dierenarts	Praktijk voor gezelschapsdieren A. van Riel-Roozen
Oranje Nassaustraat 36, 2202 TL Noordwijk
T 071 3613972

Pensiontarieven per dag

Plaatsingsgelden

Kat
Knaagdieren
Vogels

€ 8,75
€ 7,00
€ 4,00

Hond
Pup
Kat
Kitten (tot 8 mnd)

€ 65,00
€ 50,00

Overige dieren

r tje

Word vriend met ons
op Facebook. Kijk op

www.facebook.com/
dierenasielnoordwijk

€ 200,00
€ 300,00
€ 100,00
€ 115,00

en like ons.

Afstandsgelden
Hond
Kat

Zie www.dierenasielnoordwijk.org

Belangrijke telefoonnummers
Dierenambulance Leiden
Dierenambulance Lisse- Van Ruiten
Dierenpolitie
Stichting Amivedi
(vermiste/gevonden dieren)
Konijnenopvang Hillegom

071 5174141
06 10632144
144
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0900 2648334
06 12155298

Dierenasiel Offem

Lageweg 2, 2201 TV Noordwijk
T 071 3616698
E dierenasielnoordwijk@gmail.com
W www.dierenasielnoordwijk.org
Vormgeving tovision Noordwijkerhout
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