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1. Inleiding

De beschaving van een volk kan worden afgemeten aan de manier waarop men met de dieren
omgaat. Deze woorden van Gandhi zijn mooi, maar worden helaas niet door iedereen nageleefd.
Voor talloze dieren wordt niet of onvoldoende gezorgd en ze belanden op straat. Voor 1996 was de
opvang voor honden en katten in de regio Den Haag prima geregeld. Dit in tegenstelling tot de
opvangmogelijkheden voor konijnen en knaagdieren. Voor deze groep dieren was er af en toe
opvang mogelijk bij goedwillende particulieren, maar de meesten daarvan hielden het helaas niet
lang vol. In 1996 nam stichting knaagdierenopvang ‘het Knagertje’ deze taak op zich en inmiddels is
zij uitgegroeid tot een voorbeeld voor velen, waarbij zij ook vaak de coördinatie bij het opvangen van
grote groepen konijnen en knaagdieren verdeeld over meerdere collegaopvangcentra op zich neemt.

2. Missie

Er wordt naar gestreefd het verblijf in het asiel voor de dieren zo aangenaam mogelijk te maken, ze
zo weinig mogelijk stress te bezorgen en zo nodig adequate medische hulp te verschaffen. Daarnaast
heeft het dierenasiel als doel de dieren zo kort mogelijk in het asiel te laten verblijven en doet het
zijn best een bij het dier passend nieuw adres te vinden.

3. Visie

Het asiel gaat uit van de intrinsieke waarde van het dier en zal daarom trachten het welbevinden van
de opgevangen dieren te bevorderen. Er moet daartoe rekening worden gehouden met de
gezondheid, de leeftijd en het gedrag van de afzonderlijke dieren: ieder dier moet de zorg krijgen
waarop het recht heeft. In de plaatsingsvoorwaarden vn de knaagdierenopvang is specifiek een
fokverbod opgenomen.

4. Dagelijkse leiding
In de opvang wordt alleen gewerkt met vrijwilligers. Geen enkele medewerker is in loondienst bij de
opvang. De opvang wordt geleid door een hoofdbeheerder, woonachtig in het bij het bedrijfspand
behorende huis. Zij wordt bijgestaan door een meerdere beheerders en dierverzorgers. Zij geeft

leiding aan de ongeveer 30 vrijwilligers die nodig zijn om het asiel naar behoren te kunnen laten
functioneren.

5. Bestuur

De beheerder moet verantwoording afleggen aan het bestuur. Aangaande onderwerpen die niet de
dagelijkse gang van zaken betreffen, moet het bestuur geraadpleegd worden. Het bestuur neemt
daarover een beslissing, alsmede over beleidszaken. Het bestuurslidmaatschap is onbezoldigd.

6. Asiel en gemeenten

Een burgemeester is wettelijk verantwoordelijk voor zwerfdieren, dieren die om welke reden dan
ook hun thuis zijn kwijtgeraakt. Deze dieren worden beschouwd als gevonden voorwerpen en
moeten minimaal twee weken worden vastgehouden om de eigenaar in staat te stellen hun bezit op
te komen halen.
7. Konijnen en knaagdieren

Jaarlijks wordt er gemiddeld aan ongeveer 900 dieren onderdak verleend. De opvang capaciteit is
afhankelijk van het diersoort; konijnen hebben meer ruimte nodig, dan muizen. In de dagelijkse
praktijk betekent dit, dat er maximaal circa 300 dieren tegelijk opgevangen worden. Een deel hiervan
is op straat gevonden, van een ander deel wordt door de eigenaar afstand gedaan. Bij grote groepen
dieren, die opgevangen moeten, bv bij uithuiszettingen en inbeslagnames, wordt de opvang ook
ingeschakeld om de coördinatie tussen de diverse opvangcentra te doen. Er wordt dan ook, zonder
uitzondering, met iedere collegaopvang samengewerkt.

8. Wilde dieren

Er is in de opvang zo’n 20 jaar ervaring aanwezig wat betreft het opvangen van wilde konijnen en
hazen. Diverse vrijwilligers verzorgen deze diertjes en de opvang zorgt, dat deze na verloop van tijd
weer in het wild uitgezet kunnen worden. Ook dieren, opgevoed bij collegaopvangcentra, worden
via ‘het Knagertje’ op een daarvoor geschikte plaats uitgezet. Jaarlijks verschilt het aantal op te
nemen wilde Beurt wel, maar dit is ‘ extra’ gdieren tussen een enkeling en enkele tientallen. 9.
Huisvesting

De knaagdierenopvang is begonnen 1996. Vanaf 1999 is dat vanuit het huidige bedrijfspand aan het
Haagse Westhovenplein. In de loop van de jaren is de huisvesting voor de dieren steeds verbeterd.
Helaas ging dat ten koste van de werkruimte voor de vrijwilligers. Sinds 2007 is er gezocht, zijn er
panden bezocht (niet goed genoeg bevonden, op een verkeerde plaats of te duur). Het is tot heden

nog niet gelukt om passende huisvesting te vinden voor de Haagse opvangdieren en hun verzorgers.
11. Vrijwilligers

De opvang is 100% afhankelijk van vrijwilligers. Zonder hen kan het asiel niet bestaan. Dagelijks is,
naast de dienstdoende beheerder, een groep van vijf à zes personen aanwezig om schoon te maken
en de dieren te voeren.

12. Andere werkkrachten

- De opvang biedt stageplaatsen voor diverse opleidingen, waaronder MBO-dierverzorging:
regelmatig lopen scholieren hun stage in het asiel. Dat betreft vaak een langdurige periode, zodat
deze stagiaires volwaardig kunnen meedraaien in de werkzaamheden.

- De opvang heeft ook werkplekken voor taakstraffen. De ervaringen met de tot een taakstraf
veroordeelden zijn wisselend: soms zijn zij zeer gewaardeerde collega’s, soms wordt na korte tijd
besloten de samenwerking te verbreken.

13. Communicatie

De knaagdierenopvang maakt, naast haar eigen website www.knaagdierenopvang.nl veelvuldig
gebruik van social media, zoals Facebook en Twitter. De opvang kan rekenen op de belangstelling
van een behoorlijke groep volgers, waaronder ook mensen van de regionale en landelijke media.

Voor informatie over het asiel en de te plaatsen dieren kan men terecht op de website van het asiel.
Te plaatsen dieren worden ook geplaatst op www. dierenasiels.com .

14. Financiën

Dankzij donateurs, plaatsingsgelden, afstandskosten en de bijdrage van diverse fondsen en van
stichting in oprichting ‘ Vrienden van het Knagertje’ lukt het momenteel nog om ieder jaar met
moeite het hoofd boven water te houden.
15. Slot

Hoewel het voortbestaan van het asiel afhankelijk is van konijnen en knaagdieren die al of niet
tijdelijk geen thuis hebben, spreken wij de hoop uit dat het asiel in de toekomst overbodig is.

