
Project Kettinghonden 

In 2019 hebben onze rangers een ongeveer gelijk aantal honden kunnen bezoeken als in het 
voorgaande jaar, ca. 500. De problematiek van vorig jaar m.b.t. de afstanden, die moeten worden 
afgelegd (Lesbos is één van de grootste eilanden) en de geringe beschikbaarheid van de politie, is 
helaas alleen maar toegenomen. 

Zoals algemeen bekend, zijn de omstandigheden in de beide vluchtelingen kampen op het eiland zeer 
slecht. Grote aantallen mensen op kleine oppervlakten leveren veel incidenten op, waarbij de politie 
veelvuldig in actie moet komen. De aanwezigheid van vele vluchtelingen in de hoofdstad Mytilini en 
elders, zet ook de plaatselijke bevolking onder druk, waardoor er regelmatig problemen ontstaan, 
waarbij de politie nodig is. 

De capaciteit van het politiekorps is niet toereikend om deze situaties aan te kunnen. Hoewel de 
Europese wetgeving hen verplicht bij schrijnend dierenleed in actie te komen, is de realiteit dat dit 
vaak niet gebeurt. Hoewel Canilos hiervoor natuurlijk begrip heeft, zullen wij altijd blijven vragen om 
politie assistentie in gevallen van onacceptabel dierenleed. 

Een goed bericht is, dat wij erin geslaagd zijn een nieuwe ranger aan te trekken, die in de tweede 
helft van het jaar is ingewerkt en aan de slag is gegaan. Dit zal voor de toekomst de kwantiteit en 
intensiteit van het werk van de rangers zeker ten goede komen. Uiteraard zullen wij onze zoektocht 
naar rangers in andere, verder weg gelegen regio’s voortzetten. 

Project Sterilisaties 

De lopende sterilisatie projecten in Mytilini zijn in 2019 vervolgd. Gedeeltelijk onder de vlag van 
Canilos en gedeeltelijk in samenwerking met Kivotos zijn er weer veel zwerfhonden door onze 
vrijwilligers van de straat geplukt. De dierenartsen hebben weer voor een aangepast tarief hun werk 
gedaan om de aantallen zwerfhonden onder controle te houden. 

In Plomari heeft in samenwerking met lokale vrijwilligers een proefproject gedraaid, waarbij 25 zwerf 
én huishonden zijn gesteriliseerd. Dit is soepel en naar ieders tevredenheid verlopen. Reden om in 
2020 opnieuw en waarschijnlijk wat grootschaliger een project te doen. 

Project Educatie 

Na een wat lastige periode (regulering vanuit de overheid, weinig vrijwilligers) is er in 2019 een 
omslag gekomen. Door niet aflatende inspanningen van de vrijwilligers is de “pool” van vrijwilligers 
behoorlijk uitgebreid. Dit kwam goed uit, want ook ontstond er in 2019 wat meer animo vanuit de 
scholen om het Kivotos Educatie team uit te nodigen voor voorlichting sessies. De financiële steun 
van Canilos heeft weer veel schoolbezoeken mogelijk gemaakt. 

 

 

Project SnuffelWinkel 

De twee kringloopwinkels hebben zich weer mogen verheugen in een grote stroom aan bezoekers én 
kopers en daarmee is de omzet voor 2019 weer veilig gesteld. Vanzelfsprekend was dit niet mogelijk 
geweest zonder de inzet van onze vrijwilligers, die in grote getale en in goede collegiale sfeer hun 
steentje hebben bijgedragen. Niet alleen het grote doel “de honden op Lesbos” wordt hiermee 
ondersteund. Denk ook aan alle goederen, die op deze wijze worden gerecycled! Zowel de donateurs 
van spullen als de kopers hiervan geven deze gebruiksvoorwerpen een tweede leven, waar iedereen 



blij van wordt. En niet te vergeten, de sociale functie die onze SnuffelWinkels inmiddels hebben 
gekregen. Een absolute win-win situatie! 

Financieel Jaarrapport 

Toelichting: De omzet is ten opzichte van 2018 gelijk gebleven. In de 2018 zijn de projectkosten in 
Griekenland als “kostprijs van de inkoop” opgenomen. In 2019 zijn deze onder “Algemene Kosten” 
geboekt. Deze uitgaven liggen op hetzelfde niveau als in 2018: 21.490. Van dit bedrag maakt het 
Project Kettinghonden ongeveer de helft uit. 

De personeelskosten zijn hoger omdat in 2019 de bedrijfsleidster een volledig jaar gewerkt heeft in 
tegenstelling tot in 2018. I.v.m. de nieuwe winkel zijn de huisvestingskosten in 2019 gestegen. 

  


