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Dierenasiel Offem,  
een tijdelijk thuis voor 
zwerf- en afstandsdieren
Op zoek naar een leuke hond of kat?
Kom dan eens bij ons kijken!

In deze editie:
Zo wonen de dieren  

in ons asiel

In gesprek met...

Wij hebben een  
huis gevonden

Blade en Stevie



Voorwoord
2016 is voor het dierenopvangcentrum Offem 

een jaar geweest met veel veranderingen.

Gerrie de Vries en René Burgler hebben afscheid 
genomen als bestuursleden. Esther Vlieland 
en Manon Schäperkötter hebben hun plaats 
ingenomen.

We hebben veel leuke honden, katten en zelfs 
hamsters aan een goed nieuw huis geholpen. 
Dankzij alle digitale mogelijkheden van 
tegenwoordig krijgen we nog vaak foto’s van de 
geplaatste dieren in hun nieuwe huis.

Een nieuwe ontwikkeling is dat we in 2016 
begonnen zijn met pleeggezinnen, Dit zijn 
vrijwilligers die de zorg voor jonge meestal 
moederloze kittens op zich nemen. Afgelopen 
jaar is dit zeer succesvol gebleken. De kittens in 
pleegzorg zijn allemaal uitgegroeid tot mooie 
gezonde sociale jonge katten en hebben allemaal 
een fijn thuis gevonden.

In mei hebben wij een open dag voor onze 
buren, de bewoners van de wijk Boechorst, 
georganiseerd. Een zeer geslaagde middag die 
we zeker het komende jaar voor een grotere 
doelgroep zullen herhalen.

Via deze weg willen wij iedereen die het asiel 
gesteund heeft financieel of met goederen, zoals 
krabpalen, voer of andere dierenbenodigdheden, 
hartelijk bedanken.

Ook in 2017 hebben wij alle hulp nodig om 
zwervende en ongewenste dieren te begeleiden 
naar een nieuw huis.

Caroline van der veld
Beheerder



Zo wonen de dieren 
in ons asiel

Kattenkastjes

De tweede kattenhuiskamer

Wandelen met de honden

Een strandwandeling

Pensionkatten

De eerste kattenhuiskamer

Gezamenlijk uitlaten

De katten in ons asiel wonen in een van 
de twee kattenhuiskamers. Hier kunnen zij 
vrij rondlopen, en is er een grote variatie 
aan mandjes en krabpalen voor 
de katten om hun eigen plekje 
te vinden. Iedere woonkamer 
heeft een eigen buitenverblijf 
waar de katten te allen tijde 
gebruik van kunnen maken. 
Voor de pensionkatten is 
er een eigen huiskamer  
met buitenverblijf.

De 
honden hebben 

ieder hun eigen binnen- en buitenver-
blijf. Daarnaast hebben wij voor onze honden 

ook een huiskamer en een groot buitenterrein. 
Alle honden worden vier keer per dag uitgelaten 
en met de actieve hond wordt ook gefietst. Daar-
naast gaan ze regelmatig mee voor een lange 
bos- en/of strandwandeling.

Hoewel de dieren 
maar tijdelijk bij ons verblijven doen we er alles aan om dit verblijf 
zo aangenaam mogelijk te maken.

De 
moederloze 
kittens verblijven niet 
in het asiel maar 
in pleeggezinnen. 
Daar krijgen deze 
kittens de speciale 

zorg en aandacht die ze nodig 
hebben. Als ze groot genoeg 

zijn komen ze naar ons 
asiel waar ze voor adoptie 

in aanmerking komen.



Tuinmarkt Noordwijk

In gesprek met...
Jolanda Vlieland

Jolanda is 
in 2011 
begonnen als 
vrijwilliger 
dierverzorger. 
Inmiddels is 
ze onze vaste 
medewerker 
dierverzorger. 

Wat betekent dit voor jou?
“Als medewerker heb ik veel meer verantwoorde-
lijkheid dan als vrijwilliger. Het leuke is dat ik nu 
in mijn huidige functie veel meer contact heb met 
mensen door het werk aan de balie. Verder is er 
weinig verschil met het werk dat ik deed als vrijwil-
liger. Ik heb nog steeds veel contact met de dieren, 
met name met de honden en ook doe ik nog 

steeds de nazorg van de honden. Na ongeveer 3 
maanden ga ik de hond opzoeken die geplaatst 
is. Dan is de hond gesetteld en kan je beter 
beoordelen of alles goed gaat. Het is mooi om de 
vooruitgang te zien. Het geeft een goed gevoel als 
een plaatsing goed gelukt is en baas en hond blij 
met elkaar zijn. Daar doe je het voor.”

Waarom ben je bij het asiel gaan werken?
“Ik trainde met mijn hond bij een hondenschool en 
ontmoette daar een vrijwilliger van het asiel. Het 
was iets wat ik altijd al wilde doen. En dit was het 
zetje om me aan te melden.” Naast het werk bij 
het asiel is Jolanda ook kynologisch instructeur. 
De opvoeding/heropvoeding van de honden is 
gebaseerd op de positieve opvoedmethode.

Wat betekent deze opvoedmethode?
“De enige straf is negeren, al het goede belonen, 
belonen en nog eens belonen. Van belonen groeit 
een hond!”

Activiteiten 2016

Markt Noordwijkerhout

NLdoet

Donatie van HSV de Sportvisser Noordwijk



In gesprek met...
Margreet de Jong

Margreet is 
één van de 
langst  
werkende 
vrijwilligers 
dierverzorger 
bij ons asiel. 

Sinds wanneer ben je vrijwilliger?
“Het begon allemaal met een konijn. We hadden 
een konijn gevonden en bij het asiel gebracht. 
Het trok me wel aan om daar te gaan werken. 
Echter met een fulltimebaan was het toen niet te 
doen. Jaren later in het voorjaar van 1998 zagen 
we een konijn in de krant staan als ‘dier van de 
week’. We gingen voor dit konijn en toen heb ik 
mij aangemeld als vrijwilliger.”

Je hebt je in al die jaren op meerdere vlakken 
ingezet voor het asiel, wat zoal?
“De basis is de dieren verzorgen en dit zal ik ook 
blijven doen. Daarnaast zet ik mij graag in om 
het asiel bekend te maken. Mensen informeren 
wat het asiel is en wat we doen, door middel van 
aanwezig zijn op markten, evenementen. Ook 
geld inzamelen hoort erbij, donateurs werven en 
de collecte verzorgen. Want zonder financiën 
kan het asiel niet bestaan. Vrijwilligers inwerken 
heb ik altijd met veel plezier gedaan. Het is 
mooi om te zien hoe de mensen met de dieren 
omgaan en daarin groeien. Sinds dit jaar vang 
ik kittens op die bij het asiel binnenkomen. Het 
is een hele verantwoordelijkheid en zorg. Maar 
het is het allemaal waard als je ziet hoe goed ze 
zich ontwikkelen. Één van de leukste dingen is 
wel de nazorg. In het asiel verzorg je de dieren 
tijdelijk. Het einddoel is het dier een nieuw thuis 
geven. Met nazorg zie je het resultaat. Je ziet het 
dier in een prettige omgeving bij mensen die blij 
ermee zijn. Ik houd van dieren maar ook van met 
mensen omgaan.”

NLdoet Open Dag Boechorst

Festival Noordwijk

Hano Dierendagfestijn

Kinderdagverblijf Pinokkio op bezoek



Wij hebben een huis gevonden

Bob 
heeft het he-

lemaal naar zijn 
zin in zijn nieuwe 

huis en tuin.

 
Wietse kwam 

als een heel klein puppy 
bij ons in het asiel. Hij was meer 
dan welkom. Hij mocht in de hon-

denkamer wonen en werd door ieder-
een volop geknuffeld. Nu heeft hij een 
eigen thuis en wat is hij gegroeid, mooi 

en vrolijk en het knuffelen heeft hij 
gelukkig helemaal niet afgeleerd. 

Wat een lieverd. Hij doet het 
bijzonder goed.

Jossie
Bericht van de eigenaar:
“We hebben het enorm 

getroffen met Jossie, hij is lief, 
sociaal, knuffelig, nieuwsgie-

rig en ondernemend. Een 
heerlijk katje die het 
super goed doet!”

Punchi
Zijn nieuwe baasjes zijn 

dolblij met Punchi en kunnen 
een leven zonder hem al niet meer 

voorstellen. “Het is of hij al jaren bij 
ons woont. Hij vindt het heerlijk om 
te knuffelen en te stoeien met ons. 
Spelen met andere honden vindt 

hij ook geweldig. Wij zijn 
dolblij met hem.”

Hier enkele van de 150 dieren die in 2016 een nieuw huis gevonden hebben.



Japie 
heeft het prima 
naar zijn zin in 

zijn nieuwe 
huis.

Kwik en Kwek 
zijn helemaal gewend 
aan hun nieuwe huis 
en hun nieuwe grote 

broer Deeks.

Duff 
op weg 
naar zijn 

nieuwe huis.

Pleegkittens
Alle pleegkittens hebben inmiddels een goed huis gevonden.



Belangrijke telefoonnummers
Dierenambulance Leiden 071 5174141
Dierenambulance Lisse- Van Ruiten 06 10632144
Dierenpolitie 144
Stichting Amivedi  
(vermiste/gevonden dieren) 0900 2648334
Konijnenopvang Hillegom 06 12155298

Pensiontarieven per dag
Kat  € 8,75
Knaagdieren € 7,00
Vogels € 4,00

Afstandsgelden
Hond € 65,00
Kat € 50,00

Plaatsingsgelden
Hond  € 200,00
Pup € 300,00
Kat € 100,00
Kitten (tot 8 mnd) € 115,00

Overige dieren  
Zie www.dierenasielnoordwijk.org

Openingstijden  maandag t/m zaterdag van 13.00 uur tot 15.00 uur 
vrijdagavond van 19.00 uur tot 20.30 uur
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Dierenasiel Offem
Lageweg 2, 2201 TV Noordwijk
T 071 3616698
E dierenasielnoordwijk@gmail.com
W www.dierenasielnoordwijk.org

Bruce

Abby

Belangrijke informatie

 
Word vriend met ons 
op Facebook. Kijk op 

www.facebook.com/ 
dierenasielnoordwijk 

en like ons.

Vormgeving tovision Noordwijkerhout
Homer

Lester


