
Overzicht	van	het	jaar	2017	
	
Het	 was	 me	 een	 jaar.	 Maar	 een	 jaar	 waarin	 ongelooflijk	 veel	 gebeurd	 is	 en	
wederom	een	 jaar	om	 trots	op	 te	 zijn.	Wat	heeft	 iedereen	hard	gewerkt	om	 te	
staan	waar	we	 nu	 staan.	 En	wat	moeten	we	met	 zijn	 allen	 blijven	werken	 om	
verder	te	komen.	Maar	dat	gaat	ons	lukken.	
	
Februari	 2017	 was	 het	 zover,	 na	 maanden	 van	
inzamelen	hadden	we	het	geweldige	bedrag	van	3450	
euro	bij	 elkaar	 kunnen	 sparen	om	een	 container	 aan	
te	schaffen	waarin	de	sterilisaties	en	andere	medische	
handelingen	gedaan	kunnen	worden.	Niet	meer	buiten	
op	een	tafel,	in	een	niet	steriele	omgeving.	
Nee	 gewoon	 in	 een	 zeer	 knappe	 2e	 hands	 container	
inclusief	stroom.	Ook	met	het	vooruitzicht	op	sterilisatiecampagnes	was	dit	echt	
een	 must.	 Iedereen	 mocht	 als	 dank	 voor	 de	 donatie	 een	 wens	 insturen.	 De	
wensen	hangen,	en	blijven	uiteraard	in	de	container	hangen.		
	
In	maart	was	het	zover,	voor	de	eerste	keer	gingen	we	met	een	leuk	gezelschap	
naar	Vatra	Dornei	om	daar	te	zien	waarvoor	we	dit	alles	doen.	Zelf	voor	ons	nog	
2	 onbekenden	 Else	 en	 Josa	 kwamen	 vanuit	 Nederland	 helpen.	 Hoe	 bijzonder.	
Ruim	1128,50	euro	kwam	er	binnen	aan	donaties	voor	deze	werkreis.	Hiervan	

hebben	 we	 alle	 benodigdheden	 kunnen	 kopen	 om	 een	
nieuw	 hok	 te	 bouwen.	 Met	 extra	 dank	 aan	 Bas	 en	 Josa	
welke	 keihard	 hebben	 gewerkt.	 Ook	 veel	 materiaal	
aangeschaft	 om	 oude	 hokken	 dicht	 te	 maken	 zodat	 de	
honden	vooral	uit	de	wind	zitten.	
	
Hierna	 is	 er	 in	 2017	 nog	 veel	 meer	 gerealiseerd	 in	 de	
shelter	dankzij	al	 jullie	donaties.	Denk	bijvoorbeeld	aan	de	
waterpomp	en	het	geïsoleerde	puphok.	Echt	fantastisch!	
	

In	de	maand	mei	waren	Corinne	en	ik	zelf	de	gelukkige	weer	in	de	gelegenheid	te	
zijn	 om	wederom	af	 te	 reizen	naar	Vatra	Dornei	waarna	we	ook	nog	 een	paar	
dagen	 in	Bacau	hebben	geholpen.	Deze	 reis	 stond	vooral	 in	het	 teken	van	veel	
foto’s	nemen	voor	de	adoptie	en	uiteraard	het	helpen	met	schoonmaken.	
	
De	weg	naar	succes.	Op	3	juni	was	het	moment	aangebroken	voor	onze	‘’eigen’’	
sterilisatiecampagne,	 in	 de	 shelter,	 in	 de	 medische	 container.	 Vooraf	 vele	
oproepjes	 gedaan	 voor	 donaties.	 In	 ruil	 voor	 het	 bedrag	 van	 1	 sterilisatie	 (24	
euro)	mag	er	een	naamloos	hondje	een	naam	worden	geven.	Deze	dag	weden	er	
26	honden	gesteriliseerd/gecastreerd	waarvan	2x	een	abortus	waardoor	en	20	
honden	 een	 ellendig	 leven	 bespaard	 is	 gebleven.	 Ook	 2	 katten	 zijn	 deze	 dag	
geholpen.	
	
	
Tussendoor	 volgenden	 nog	 wat	 abortussen	 en	 sterilisaties	 bij	
een	andere	arts.	Na	de	1e	campagne	volgde	gelukkig	een	ook	een	



2e	 	 op	 29	 juli	 en	 een	 3e	 op	 30	 september.	 	 Afgelopen	 jaar	 zijn	 er	 totaal	 118	
honden	 geholpen	waarvan	5	 keer	 een	 abortus.	Ook	 zijn	 er	 36	 katten	 geholpen	
waarvan	19	op	onze	kosten,	17	op	kosten	van	de	eigenaren	zelf	 en	1	keer	een	
abortus.	De	sterilisatie	dag	voor	de	katten	via	Catties	angels	niet	meegeteld.	Ook	
dit	was	een	groot	succes.		
	
De	3e	campagne	in	september	daar	waren	we	zelf	bij	aanwezig.	Om	te	kijken	hoe	
dit	alles	nou	in	zijn	werk	gaat	en	toch	een	nog	beter	beeld	te	krijgen.	Het	waren	
mooie	maar	 ook	2	 zware	dagen.	Na	21:00	uur	de	donkere	 shelter	 uitlopen,	 de	
hondjes	net	geholpen	opgesloten	in	de	blokhutten	achterlatend,	maar	we	weten	
dat	dit	moet	omdat	dit	de	enige	manier	is	om	meer	leed	te	voorkomen.	
S’	morgens	was	het	 uiteraard	heel	 fijn	 te	 zien	dat	 alles	 hondjes	het	weer	 goed	
maakten	en	lekker	aan	het	spelen	waren,	in	hun	blokhut,	uit	de	wind	en	de	kou.	
Helaas	moesten	ze	 terug	naar	hun	hok,	 terug	bij	de	anderen,	wachtend	op	een	
beter	leven	ooit..	
	

In	september	kregen	we	extra	hulp	van	Nico	Spaan	
en	Bianca.	Voor	diegene	die	Nico	niet	kennen.	Als	je	
ooit	honden	en	katten	transport	nodig	hebt	vanuit	
Roemenië.	Dan	moet	 je	bij	Nico	zijn!	Wij	weten	 in	
ieder	 geval	 zeker	 dat	we	 in	 2018	 zeker	met	 Nico	
verder	willen.	Maar	naast	het	 rijden	 en	het	 goede	
verzorgen	 van	 deze	 dieren	 kwamen	 ze	 ons	 dagen	
helpen	 bouwen	 in	 de	 shelter.	 Dat	 noem	 ik	 nou	
mensen	met	een	hart	van	goud!	
	

Dit	jaar	ook	veel	ingezameld	voor	gewonde	honden	en	katten.	Kennen	jullie	Hero	
nog?	 Aangereden	 en	 kwam	 in	 de	 shelter	 terecht.	 Na	 zijn	 operatie	 helemaal	
hersteld	en	nu	gelukkig	in	België.	En	dan	nog	Alan,	in	een	zak	gedumpte	2	potige	
Fame,	 maar	 ook	 aangereden	 Pawy.	 Gelukkig	 zijn	 ze	 nu	 allemaal	 veilig.	 Alleen	
Alan	zoekt	nog	zijn	4ever	home	maar	zit	gelukkig	wel	in	opvang	in	Nederland.	
Aangereden	 kat	 Blacky	 is	 hersteld	maar	woont	 nog	wel	 bij	 de	 rescuer	Mirela,		
Popov	mag	januari/februari	naar	mijn	lieve	vrienden	in	Enkhuizen.		
	
Dit	 jaar	 was	 Sam	 de	 gelukkig	 welkom	 te	 zijn	 bij	
dierenthuis	 Almere.	 Nadat	 alles	 benodigde	 testen	
waren	 gedaan	 kon	 hij	 verhuizen!	 Op	 24	 juni	 kwam	
Sam	 aan	 in	 Almere.	 Iris	 Jacobs	 sponsorde	 Sam	 al	 in	
Roemenië	 en	 was	 	 hierbij	 samen	 met	 mij	 zelf	
aanwezig.	 Wat	 was	 hij	 bang.	 Ook	 niet	 zo	 raar	
natuurlijk	 na	 een	 leven	 op	 straat	 vol	 met	
mishandelingen.	 	Toch	heeft	Sam	het	daar	boven	verwachting	goed	gedaan.	Hij	
nam	 zelfs	 snoepjes	 aan	 en	 liet	 zich	 kammen.	 Dat	 hadden	 wij	 nooit	 verwacht.	
Helaas	is	Sam	(Bas	in	dierenthuis)	daar	eind	december	overleden.	Hij	had	teveel	
gezondheidsproblemen	en	dan	is	soms	uit	lijden	verlossen	ook	houden	van.	We	
zijn	blij	dat	Sam	nog	liefde	heeft	gekend	ondanks	dat	het	van	korte	duur	was.	Dag	
lieve	Sam.	
	



De	wekelijkse	veiling	op	facebook	‘’veiling	en	verkoop	vatra	dornei’’	loopt	boven	
verwachting	 goed.	Waar	we	 tot	 en	met	 juni	 ongeveer	 een	maandelijkse	 omzet	
hadden	van	300	a	400	euro	is	het	hierna	gestegen	tot	ongeveer	700	a	800	euro	
per	maand.	Er	gaat	voor	ons	super	veel	tijd	in	zitten	maar	dit	maakt	alles	meer	
dan	waard.	Regelmatig	sturen	wij	geld	voor	voer,	medicijnen,	medische	kosten.	
Denk	vooral	een	de	pups	die	vele	entingen	moeten	krijgen	vanaf	hun	geboorte.	
De	 meeste	 betalingen	 en	 bijzondere	 donaties	 maak	 ik	 kenbaar	 via	 de	 pagina	
Wish	for	Romanian	dogs.	Op	deze	pagina	is	ook	alles	te	volgen	wat	er	gebeurd	in	
het	 dagelijkse	 leven	 van	 de	 rescuer.	 Denk	 bijvoorbeeld	 aan	 het	 vinden	 van	
honden	die	aan	een	ketting	zitten.	Dit	 jaar	konden	Sansa,	Levi	 en	Rexi	worden	
veilig	gesteld.	
	
Ach	 en	 dan	 Lieve	 Gradie,	 tijdens	 een	 Nederlands	 horrortransport	 moesten	 al	
onze	 honden	 van	 boord	 om	 in	 een	 dodingsstation,	 met	 vele	 ziektes,	 dagen	 te	
verblijven.	Dit	 omdat	 het	 transport	 de	 regels	 had	 overtreden.	Uiteraard	waren	
wij	 hier	 niet	 van	 op	 de	 hoogte!	 Nico	 Spaan	 haalde	 ze	 dagen	 later	 daar	 op	 en	
bracht	 ze	 in	 veiligheid.	 Vele	 honden	 werden	 later	 in	 Nederland	 ziek,	 ook	 van	

andere	 organisaties.	 Meestal	 bleef	 het	 bij	
kennelhoest	 of	 een	 ander	 niet	 zo	 erg	 virus.	
Helaas	liep	Gradie	distemper	op.	Voordat	deze	
diagnose	stelt	is	ben	je	al	weken	verder.	Nadat	
wij	 dit	 van	 de	 adoptanten	 te	 horen	 kregen	
hebben	 we	 in	 goed	 overleg	 gelijk	 actie	
ondernomen.	Gradie	moest	in	quarantaine.	Dat	
kon	 per	 direct	 bij	 Medisch	 centrum	
Amsterdam.	 Echter	 hing	 hier	 een	 behoorlijk	
prijskaartje	aan.	Er	was	geen	tijd	te	verliezen.	
Ik	 belde	 medische	 centrum	 Amsterdam	

waarna	 de	 adoptant	 Lucienne	 hem	 even	 later	 kon	 brengen	 en	 tegelijkertijd	
Maaike	de	Wit	de	doneeractie	 startte.	Het	medeleven	was	zo	hartverwarmend.	
Gelukkig	 is	 Gradie	 nu	 weer	 thuis	 en	 volgen	 er	 nog	 een	 paar	 weken	 welke	
spannend	zijn	om	te	zien	of	hij	hier	niets	blijvends	aan	heeft	overgehouden.	Maar	
Gradie	voelt	zich	nu	zichtbaar	goed.	Er	kwam	totaal	voor	Gradie	€1144,80	euro	
binnen.		De	uitgaven	waren	€1929,25.	Het	belangrijkste	is	dat	Gradie	nog	steeds	
onder	ons	is	en	tot	nu	toe	geen	klachten	meer	heeft.	Zet	hem	op	kerel!	
	
Fosterhonden	 op	 afstand!	 De	 honden	 zijn	 via	 deze	 pagina	 nog	 steeds	 te	
sponsoren.	 Inmiddels	 een	 maandelijks	 bedrag	 van	 6	 a	 700	 euro	 wat	 er	
overgemaakt	kan	worden.	Dit	 is	ook	heel	hard	nodig	want	er	moeten	ongeveer	
100	 buikjes	worden	 gevuld	 elke	 dag.	 Voornamelijk	 houd	Britt	 deze	 pagina	 bij.	
Mocht	je	nou	eens	willen	weten	hoe	het	met	je	sponsorhondje	gaat,	schroom	niet	
en	stuur	een	berichtje	naar	deze	pagina!	
	
	
	
	
	
	
	



Wist	je	dat:	
- Er	 in	 november	 2016	 maar	 liefst	 275	 euro	 binnen	 kwam	 voor	 de	

sponsorhondjes	
- november	2017	was	dat	al	607	euro!	
- Er	steeds	meer	gedaan	kan	worden	voor	de	honden	
- Dit	jaar	111	honden	geadopteerd	zijn	
- En	ook	evengoed	5	katten	;-)	
- Waarvan	ook	vele	langzitters.	Molda	eindelijk	na	6	jaar	daar	weg	is	maar	

ook	Bruno	en	Dora	na	ruim	3	jaar.	
- Ook	de	gehandicapte	honden	Mac,	Pawy,	Molda,	Marley	hun	thuis	vonden	
- 12	januari	2018	het	eerste	transport	weer	is	en	we	alweer	6	hondjes	klaar	

hebben	welke	mogen	gaan	
- het	aantal	niet	bijgehouden	is,	maar	vele	honden	eerst	in	opvang	hebben	

gezeten.	
- De	opvang	gezinnen	onwijs	bedankt	worden	hiervoor.	
- En	 een	 aantal	 van	 deze	 opvang	 gezinnen	 ook	 hun	 opvanghondje	

adopteerde.	
- Marjan	de	Haas	dat	zelfs	2	keer	deed.	
- Maar	er	ook	een	aantal	adoptanten	zijn	welke	hun	2e,	3e	of	zelfs	4e	hondje	

uit	Vatra	Dornei	adopteerde	
- Angela	 Sip	 en	 Angela	 Baggerman	 toch	 echt	 de	 meeste	 hondjes	 hebben	

opgevangen.		
- Alleen	Bruno	nu	al	ongeveer	een	half	jaar	bij	Angela	Sip	wacht	
- Ach	als	we	allemaal	extra	delen	dan	vind	ook	hij	zijn	forever	home	toch?	
- Uiteraard	iedereen	bedankt	word	in	welke	vorm	van	hulp	dan	ook!	
- Yesim	voor	ons	de	hondjes	in	opvang	promoot	via	verhuisdieren.nl	
- We	niet	zonder	jullie	kunnen.	
- In	2017	al	4	pallets	vol	hebben	verzonden	naar	Vatra	Dornei.		
- Voor	al	deze	donaties	ook	iedereen	bedankt	word.	
- Maar	er	nu	echt	genoeg	manden	en	handdoeken	op	voorraad	zijn	
- Stichting	 bevordering	 huisdierenwelzijn	 dit	 jaar	 maar	 liefst	 12.000	

ontwormingspillen	doneerde.			
- Ik	dit	over	vele	shelters	en	landen	verdeeld	heb.		
- Er	vele	inzamelingen	zijn	geweest	door	vele	mensen	
- Statiegeldflessen,	gelukspoppetjes,	engeltjes,	sleutelhangers,	kleding,	 jam	

etc.	
- Alle	zegels	en	bonnen	van	winkels	en	met	name	DE	zegels	zeer	welkom	

zijn	
- Kitty	 Maijer	 deze	 verkoopt	 en	 wij	 ook	 een	 deel	 krijgen	 van	 de	

maandelijkse	opbrengst	
- De	rest	ook	naar	goede	doelen	gaat	
- Onze	euroactie	voor	de	dierenartspot	ook	gewoon	blijft	lopen	in	2018	
- Je	dus	voor	1	euro	per	maand	al	helpt!	
- Ik	 iedereen	 nogmaals	 onwijs	 bedank	 voor	 alles	maar	 niet	 iedereen	 kan	

noemen.	Maar	jullie	niet	minder	dankbaar	ben.	
- Elke	donaties	voor	de	hondjes	altijd	welkom	is	via	nl11rabo	0317386670	

tnv	Francis	vd	Schaaf	ovv	(waar	het	voor	bedoeld	is)	
- Ik	vast	nog	veel	vergeten	ben….	

	



Helaas	dit	 jaar	afscheid	moeten	nemen	van	een	aantal	honden,	vooral	pups,	op	
leeftijd	of	al	in	Nederland	of	België.	We	zullen	ze	nooit	vergeten.	
	
In	Memoriam	
	
Buddy		
Kaya	
Lucky	
Sorina	
Bebel	
Sam	(Bas)	
	
Iedereen	een	heel	goed	uiteinde	en	een	diervriendelijk	2018!	De	hondjes	hopen	
wederom	op	jullie	steun	te	mogen	rekenen.	Bedankt!	
	
	


