Jaarverslag 2012
De mate van beschaving van onze samenleving,
hangt af van de manier waarop wij zorgen
voor de zwakkeren in die samenleving
Dieren kunnen niet voor zichzelf opkomen,
daarom moeten wij dat voor hen doen

ALAS Rescue Team

INLEIDING
Het samenstellen van dit jaarverslag was voor mij ook dit jaar weer een mooie reis terug in de tijd.
Wat een werk hebben we ook het afgelopen jaar weer verzet!
Zoals altijd hebben we veel goede dingen bereikt / meegemaakt.
Maar er waren ook een aantal moeilijke momenten: zowel Suila als Messi ontsnapten en waren weken
zoek. Gelukkig zijn ze veilig terug gekomen!
En ook overleed Angel, een pupje van 4 maanden, kort na aankomst aan een hartkwaal.
Maar al met al kijken wij met een goed gevoel terug op 2012.
Veel kijk/leesplezier!
Marian Buurman, voorzitter ALAS Rescue Team

TRANSPORTEN
Totaal kwamen er in 2012 kwamen er 137 honden (2009:133, 2010:156, 2011:126) naar Nederland.
Er werden 134 (2009:114, 2010:154, 2011:135) honden geadopteerd.
Helaas kwamen er 14 honden (2009:24, 2010:20, 2011:23) terug van hun eigenaar.
11 van hen (2009:15, 2010:16, 2011:17) zijn inmiddels herplaatst.
Het aantal ter herplaatsing aangeboden honden is 35% lager dan in eerdere jaren en daar zijn we blij
mee!
Tabel - honden per asiel
Asiel
Vic (Barcelona)
Vicenta (Ibi/Caudete)
Maria (Villena)
A.N.N.A. (Cehegin)
Ana (Segovia)
Silvia (Valencia)
Mae (Madrid)

Aantal
39
34
26
15
14
7
2

OVER DE WEG
Er arriveerden vier transporten
over de weg: in maart, juni,
september en november

maart
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juni
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november
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DOOR DE LUCHT
We haalden vier keer honden met het vliegtuig naar Nederland: in januari, juli, augustus
en december

januari

juli

augustus

december

GASTGEZINNEN
Dit jaar vingen 49 gastgezinnen honden voor ons op. Hieronder een overzicht.
Daarnaast werden 12 honden direct bij aankomst opgevangen met een optie op adoptie en allen
geadopteerd door hun gastgezin.
Tabel – honden per gastgezin
Gastouder
Bertha Hoekman
Gijsje Krol
Ilke Nijs,Ina Mulder, Geert Hoiting, Lia en Car Kok
Joeri Duden
Esther Stadhouder, Joeri Duden, Sandra de Vos
Erik & Mieke, Jessica Boone, Dick Dixhoorn, Danielle Berkouwer, Ivonne Trawick, Erika Stuve,
Hilmar Bennen
Angelique Lots, Ellen van der Kolk, Jenske Bos, Josephine Knipschild, Kim van Ginkel, Karin & Paul
Leroi, Linda Mallens, Tonny van Zuuk, Wendy van der Heide, Juliette Stegwee, Margaret vVliet,
Angelika Schaeffer
Ada van der Lee, Hans Jansen, Jolanda Vrolijk, Liesbeth Intema, Maaike Boomkamp, Marco Verkuil,
Marlene van Heteren, Mieke Hartman, Narda Fischer, Michiel Stavast, Roxann Vos, Rupa Buit, Sanne
vMeerendonk, Tina Gebel, Charlotte Gankema, Geertje Hendrikse, Marlene doglistener, Imke
Stegerhoek, Iris Caethoven, Elly Schout

Honden
21
7
6
5
4
3
2
1

BERTHA’s 100ste GASTHOND GEADOPTEERD
In oktober van dit jaar werd Bertha’s 100ste gasthond
geadopteerd! Reden voor een feestje!
Bertha is een gastouder van ‘het eerste uur’.
Zij vangt ieder transport meerdere honden op.
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HUISBEZOEKEN
In 2012 werden er 85 huisbezoeken afgelegd bij geadopteerde
honden en hun nieuwe familie.
Zowel adoptanten als huisbezoekers zijn positief.
Onze dank gaat uit naar onze huisbezoekers die elke keer weer
bereid waren deze bezoeken af te leggen!

AKTIES
ATENA
Van het asiel in Villena ontvingen wij een noodkreet: twee zusjes
(rottweilers) waren aangereden. Een van hen was helaas overleden.
De tweede, Atena, had een gebroken dijbeen en moest met spoed
worden geopereerd.
Via een aktie haalden wij 1.100 euro op om de operatie te bekostigen.
Atena kwam in september naar Nederland en werd vrij snel
geadopteerd.
Eind goed al goed voor mooie Atena!

VRIENDEN / GIFTEN
We hebben 58 VRIENDEN VAN ALAS. Dat zijn er 8 meer dan in 2011. Totaal schonken zij 1.090 euro.
Een aktie die wij op dierendag hielden, bracht 450 euro op en een aktie voor Poppet 175 euro.
Sommige gulle gevers doneerden speciaal voor een van de Spaanse asielen. Andere gaven ons de
gelegenheid zelf voor een asiel te kiezen. Onze Spaanse vrienden waren er heel blij mee!
Tevens ontvingen wij 3.430 euro aan eenmalige giften.

VOORJAARSWANDELING
MEI 2012: VOORJAARSWANDELING OP DE
VELUWE
In mei organiseerden wij onze jaarlijkse wandeling voor
adoptanten, gastgezinnen en vrienden op de Veluwe.
Er liepen 100 tweevoeters en 77 viervoeters mee.
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PROMOTIE EN PUBLICITEIT
JUNI 2012: OPEN DAG CVAB THOLEN
In juni waren teamleden, Ina en bertha aanwezig met een stand op de
open dag bij het CVAB in Tholen.
Ook organiseerde we ‘speed dates’ met een aantal van onze honden.

OKTOBER 2012: OPEN DAG DIERENKLINIWK
In oktober waren teamleden, Ina en bertha aanwezig met een stand op de
open dag bij een dierenkliniek in Bergen op Zoom. Ook hier ‘speed dates’!!!

TEAM EN FREE LANCERS
Het team wordt gevormd door Esther, Jolanda, Karin en
Marian.
Het Team vergaderde dit jaar 5 keer: in februari, april, juni,
augustus en oktober.

Free lancers zijn: Bertha, Jan, Erik, Mieke en Paul.
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NOODOPVANG MET SUBSIDIE STICHTING DIERENLOT
Aan het eind van het jaar was er nog een goed bericht: we kunnen de bouw van de
kennels voor noodopvang realiseren. Het CVAB is bereid deze bij hen te plaatsen en
tegen een kleine vergoeding de honden te verzorgen.
Wij zijn hier erg blij mee!
De bouw begint in januari 2013.

MET DANK AAN
- adoptanten, gastgezinnen en huisbezoekers
- Vrienden van ALAS, donateurs en sponsors
- free lancers – Erik, Mieke, Paul, Jan en Bertha - die het team ondersteunen
- Els van de Berg die onze gastgezinnen adviseert ten aanzien van hun opvanghond
- Cok en Angeline van het CVAB in Tholen, voor hun gastvrijheid
- alle mensen die spullen inzamelen en / of verkopen voor ALAS (zoals bv Yvonne Yolkes de Beer,
Tineke Sanders, Mireille Vermeulen, Gijsje Krol en Bertha Hoekman)
- de chauffeurs op de transporten naar Spanje
- al diegenen die ons steunden en hier onverhoopt niet staan vermeld.

En, last but not least, onze Spaanse helden:
Jolanda, Encarna en Bet (Barcelona), Maria (Villena), Ana (Segovia), Vicenta (Caudete), Raquel (Ibi)
en Espe, Pepa en Encarna van A.N.N.A. (Cehegin).
Onze bewondering voor hen is groot!

Bet (Barcelona)

Espe ( Cehegin)

Jolanda (Barcelona) Encarna (Barcelona)

Pepa ( Cehegin)

Ana (Segovia)

Racquel (Ibi)

Vicenta (Caudete)

Maria en het team van het asiel in Villena
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