JAARVERSLAG 2019
We hebben in 2019 meer dan 200 honden en een aantal katten weten te bemiddelen en herplaatsen
in Nederland. Uiteraard zijn er ook heel veel dieren via Sphoek bij Nederlanders in Spanje geplaatst.
Om dit te kunnen realiseren schrijven we regelmatig stukjes in lokale krantjes aan de Costa Blanca
die door veel Nederlanders gelezen worden.
Dankzij de donaties van Sphoek zijn heel veel castraties en sterilisaties uitgevoerd en ook
bloedtesten afgenomen en zieke honden behandeld.
De receptie in het asiel La Nucia was onoverzichtelijk, er was gebrek aan kastruimte en het geheel
was chaotisch. Daarom hebben we de receptie met behulp van vrijwilligers laten schilderen. We
hebben een kastenwand laten plaatsen op verhoging; zodat er ruimte gecreëerd werd voor de
honden om met hun mandjes er onder te liggen en te voorkomen dat honden tegen de kasten
konden plassen.
We hebben een nieuwe balie geplaatst (met dank aan dierenarts Peter Lint).
Het gehele asiel werd geschilderd met behulp van vrijwilligers van Camping Cap Blanch en ziet er
weer fris en fruitig uit.
Sphoek houdt de website en database van het asiel bij en betaalt ook de kosten hiervoor, dit is
belangrijk voor het kunnen herplaatsen van de dieren en om belangrijke informatie te delen.
Onze vrijwilligers maken presentaties voor educatieve trainingen en bewustwording en gaan
regelmatig mee om scholen, bijeenkomsten en instellingen te bezoeken. We zien dat mede door de
vele sterilisaties/castraties en voorlichtingen de aantallen dieren die in Spanje in het asiel worden
aangeboden, geleidelijk afnemen en we hopen dat deze trend zich voortzet.
We hebben voorlichtingsfolders gemaakt voor vrijwilligers die met de honden komen wandelen,
zodat het voor iedereen duidelijk is waar ze op moeten letten en rekening mee houden.
De speciale halsbanden, tuigen en riemen die gebruikt worden in het asiel ; het materiaal hiervoor
werd gedoneerd door Sphoek en een vrijwilligster naait alles. Een gedeelte van de materiaalkosten
worden terugverdiend door de verkoop van halsbanden, tuigen of riemen om het geheel
kostendekkend te maken.
Alle honden die naar NL gaan en anti ontsnappingsmateriaal nodig hebben krijgen dat mee op reis.
Wij vinden deugdelijk en veilig materiaal heel belangrijk.
Omdat een nog betere scheiding te waarborgen tussen de nieuwe, en gezonde asiel katten doneerde
Sphoek quarantaine kooien voor de katten van het asiel.
In September hadden we in Nederland een reünie georganiseerd met vrijwilligers en de
geadopteerde honden. Een leuk en gezellig weerzien!
Sphoek houdt zich actief bezig met het werven van voedsel voor de dieren in Spanje. Regelmatig
plaatsen wij hiervoor oproepen waaraan gelukkig vaak gehoor gegeven wordt.
We hebben in 2019 bij de gemeente een verzoek en tekening ingediend voor een recreatieveld en
gevraagd of wij het terrein dat grenst aan het asiel, daarvoor mochten gebruiken.
Het antwoord was positief. Hiervoor hebben we na een lobby al donaties ontvangen om dit te
kunnen realiseren. Omdat er een enorme hoeveelheid aan takken en groen op het terrein lag, wat
we onmogelijk zelf konden verwijderen, hebben we even moeten wachten. Ondertussen is het

terrein schoon opgeleverd door de gemeente. Naar verwachting zal het veld rond half 2020 volledig
omheind zijn en kunnen de honden daar lekker loslopen en spelen .
We hebben verschillende draadloze wifi camera’s gekocht en 2 netwerken aan laten leggen tbv de
bewaking en beveiligen van met name zieke dieren. De netwerken kregen we gesponsord van sat4U.
Ook in 2019 kwam maandelijks een vrijwilligster vanuit Nederland naar Spanje om de dieren die zij
adviseert ook daadwerkelijk te leren kennen en een goede match te kunnen waarborgen. Dit gebeurt
puur uit passie en gedrevenheid en de kosten voor de reis en huur van de auto neemt zij voor eigen
rekening!
Verder staan onze vrijwilligers in Nederland dag en nacht klaar voor advies, nazorg en zetten zich in
bij herplaatsing indien dat nodig mocht zijn.
Wij danken de vele vrijwilligers die telkens weer klaar staan om de honden in Spanje naar de
luchthaven te brengen en in NL voor het verwelkomen en overdragen van de dieren aan de nieuwe
baas.
Wij hopen ook in 2020 weer veel goed werk te kunnen verrichten en daarbij te mogen rekenen op
de vele mensen die ons steunen.. Dat jaarOnze dank hiervoor!!

