
Overzicht	van	het	jaar	2018	
	
En	toen	was	2018	ook	alweer	voorbij.	De	tijd	is	gevlogen	maar	wat	hebben	we	veel	
bereikt	met	z’n	allen.		Er	zijn	heel	veel	hondjes	en	katten	gered	maar	er	is	vooral	ook	
veel	leed	bespaard	gebleven.	Een	record	aantal	sterilisaties	dit	jaar.		
We	blijven	strijden	en	geven	niet	op.	We	willen	minder	leed!	
	
Februari	2018	was	het	zover,	voor	de	1e	keer	in	de	winter	naar	Vatra	Dornei.	
Wat	was	het	koud.	 -23	graden.	Om	s	 ‘morgens	alle	hondjes	 te	 zien	
bibberen	 van	 de	 koud,	 opspringen	 tegen	 het	 hek	 voor	 een	 beetje	
aandacht.	Dit	was	één	van	de	zwaarste	reizen.	
Echter	wel	besloten	een	sterilisatiecampagne	te	houden.	De	heaters	
stonden	klaar	in	de	blokhut.	Dat	was	ook	de	uitslaap	ruimte.	Er	was	
zoveel	 vraag	 naar	 sterilisaties	 en	 dan	 is	 het	 kiezen	 tussen	 twee	
kwaden.	 Maar	 dit	 was	 een	 geslaagd	 weekend!	 52	 honden	 en	 16	
katten	werden	deze	dagen	geholpen.	
	
Op	vrijdag	13	april	kwamen	Mirela,	Roxana	en	haar	man	Daniel	aan	
op	Schiphol.	
We	zijn	deze	dag	 langs	een	aantal	adoptanten	gereden	om	te	 laten	zien	hoe	goed	de	
honden	en	katten	het	nu	hebben.	Hierna	zijn	we	naar	Dierenthuis	Almere	gereden	om	
Lady	(2	poten)	en	Napoleon	(3	poten)	te	bezoeken.	Na	jaren	shelter	kregen	ze	in	2016	
een	thuis.	Bij	Dierenthuis.	
Je	kunt	 je	voorstellen,	dat	vooral	voor	de	rescuers	die	veel	met	deze	honden	hebben	
mee	gemaakt,	de	dag	niet	meer	stuk	kon!	

	
Zaterdag	14	april	de	dag	van	de	reünie.	Na	maanden	van	voorbereiden	met	
hulp	van	Irene	van	Ekeren	en	Gooitzen	van	der	Schaaf.	
Alle	adoptanten	konden	zich	vooraf	aanmelden.	De	dag	begon	om	11:00	uur	
bij	 een	 manage	 in	 Leusden.	 Iedereen	 werd	 welkom	 geheten	 met	 een	 kop	
koffie	of	thee	en	wat	lekkers.		
	
Na	 een	presentatie	 van	mezelf,	met	 uitleg	wat	wij	 naast	 adopties	 nog	meer	
allemaal	doen,	kon	men	bij	de	kraampjes	met	spulletjes	wat	kopen	of	gewoon	
even	lekker	met	elkaar	kletsen.	Hierna	kon	men	in	de	kantine	lunchen	waarna	

er	 door	 de	 meesten	 werd	 gewandeld	 in	 het	 naast	 gelegen	 natuurgebied.	 Het	 was	
gelukkig	mooi	weer.	
Bij	 terugkomst	 stond	 hondenschool	 ’’spin	 en	 kwispel’’	 klaar	 met	 allemaal	 leuke	
honden	spelletjes	welke	uitgeprobeerd	konden	worden.	Omstreeks	15:00	uur	was	het	
dan	toch	echt	afgelopen	en	ging	een	ieder	weer	op	huis	aan.	
We	kijken	terug	op	een	geweldige	dag.	Wat	was	het	fijn	om	
alle	blije	hondjes	en	adoptanten	te	zien.	Voor	iedereen	een	
dag	om	nooit	te	vergeten.	Maar	vooral	heeft	dit	Roxana	en	
Mirela	 de	 kracht	 gegeven	 om	 door	 te	 vechten	 voor	 de	
hondjes	die	het	zo	nodig	hebben.	
	
	
	



	
	
De	weg	naar	succes.	Steriliseren!	
	
Dit	 jaar	 is	 het	2e	 jaar	 geweest	waarin	we	 sterilisatiecampagnes	
organiseren.	
Waar	we	vorig	jaar	nog	3	campagnes	konden	organiseren	en	137	
honden	en	katten	op	onze	kosten	hebben	 laten	helpen,	 konden	
we	dit	jaar	6	campagnes	organiseren!	Bij	2	campagnes	waren	wij	
zelf	met	een	groep	uit	Nederland	aanwezig.	
Maar	 liefst	 255	 honden	 en	 210	 katten	 kunnen	 niet	 meer	 voor	
nakomelingen	 zorgen.	 465	 sterilisaties	 dus	 dit	 jaar	 hebben	 we	 met	 zijn	 allen	
gerealiseerd	en	 ik	ben	daar	echt	mega	 trots	op.	Ook	een	hoog	aantal	 abortussen	dit	

jaar	maar	helaas	ook	vooral	katten	die	net	voor	de	campagne	bevallen	
waren.	
Er	 is	 heel	 veel	 vraag	 en	minder	 aanbod.	 Maar	 we	 kunnen	 niet	 altijd	
alles	realiseren.	Buiten	het	 feit	dat	het	organiseren	heel	veel	 tijd	kost,	
kost	 het	 ook	 veel	 geld.	 Er	 is	 dit	 jaar	 8640,46	 euro	 gedoneerd	 voor	
sterilisaties.	 795	 euro	 zat	 er	 er	 nog	 in	 de	 pot	 van	 2017.	 Dat	 maakt	
samen	 9435,46	 euro.	 De	 uitgaven	 waren	 10.908	 euro.	 Dankzij	 jullie	
allemaal	veel	minder	leed	in	de	toekomst.	
Uiteraard	 beginnen	 we	 in	 2019	 zo	 snel	 mogelijk	 weer	 met	 een	
sterilisatiecampagne.	Op	31	december	2018	zat	er	205	euro	 in	de	pot	
voor	volgend	jaar.	
	

In	september	zijn	we	met	z’n	vieren	naar	Vatra	Dornei	geweest.	Om	te	helpen	bij	de	
sterilisatiecampagne	maar	ook	om	kleine	reparaties	uit	te	voeren	aan	de	hokken.	
Mijn	 vader	was	 bereid	 hier	 zijn	 steentje	 aan	 bij	 te	 dragen	 en	
ging	 met	 ons	 mee.	 Susanne	 vd	 Aker	 en	 Annelies	 Bugsel	 ook	
ontzettend	bedankt	voor	jullie	hulp	deze	dagen.	Bijzonder	was	
dat	er	een	filmploeg	kwam	om	ons	te	interviewen.	We	hebben	
de	uitzending	gezien	en	hopelijk	veel	Roemenen	met	ons.	
	
Dit	jaar	zijn	er	meerdere	inzamelingen	en	acties	gehouden.	
Yesim	 en	 Annelies	 stonden	 op	 een	 markt.	 Het	 was	 koud	maar	 wel	 met	 een	 mooie	
opbrengst	van	ruim	200	euro.	
	Onlangs	 hebben	 we	 een	 	 plantjesactie	 	 voor	 de	 honden	 en	 eenzame	 ouderen	
gehouden	 waarna	 Dolinda	 Bernards	 dit	 nog	 eens	 over	 deed.	 Het	 waren	 2	 zeer	
geslaagde	acties.	
Er	 werden	 geluksengelstjes	 verkocht,	 andere	 spullen	 verkocht,	 er	 werd	 een	
pupvoeractie	 gehouden.	 Er	 werd	 een	 zumba	 marthon	 gehouden	 en	 we	 hielden	
loterijen.	
	
De	wekelijkse	veiling	op	 facebook	 ‘’veiling	en	verkoop	Vatra	Dornei’’	 loopt	na	2	 jaar	
nog	steeds	goed.	Er	gaat	voor	ons	super	veel	tijd	in	zitten	maar	het	resultaat	maakt	dit	
meer	 dan	 waard.	 Regelmatig	 sturen	 wij	 geld	 voor	 voer,	 medicijnen	 en	 medische	
kosten.	Maar	het	wordt	 o.a.	 ook	 gebruikt	 voor	 sterilisaties	 en	pallets	 versturen	met	
goederen.	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	honden	in	de	shelter	en	de	rescuers.		
Kim	de	Waal	en	ikzelf	gaan	er	volgend	jaar	weer	met	volle	moed	tegenaan.	Ook	zien	
jullie	regelmatig	spulletjes	via	Rita	Lageveen	verschijnen.	Rita	heel	erg	bedankt	voor	
je	hulp.	
Iedereen	ook	onwijs	bedankt	voor	alle	spullen	die	we	hebben	mogen	ontvangen.	
	
Er	 werden	 werden	 ook	 weer	 een	 paar	 honden	 van	 de	 ketting	 gered	 en	 door	 ons	
gepromoot.	Meike,	een	klein	 lief	hondje,	op	een	autoband,	 in	een	klein	hokje,	aan	de	
ketting.	Inmiddels	is	ze	geadopteerd	en	woont	nu	samen	met	
2	lieve	poezen	ook	uit	Vatra	Dornei.	
En	 dan	 Lola.	 Zo	 vaak	 gedeeld	 maar	 niemand	 die	 haar	
adopteerde.	Mirela	kon	het	niet	meer	aanzien	hoe	ze	daar	aan	
de	 ketting	 zat	 met	 heel	 weinig	 voer.	 Op	 1e	 kerstdag	mocht	
Lola	haar	ketting	dan	eindelijk	af.	Ze	verblijft	nu	in	de	shelter,	
wat	ook	vreselijk	 is.	Dus	blijf	 haar	 allemaal	delen.	 Ze	 is	 een	
zeer	sociale	hond	
	
Fosterhonden	op	afstand.		
De	 honden	 zijn	 via	 deze	 facebook	 pagina	 nog	 steeds	 te	 sponsoren.	 Inmiddels	 een	
maandelijks	bedrag	van	7	a	800	euro	wat	er	overgemaakt	kan	worden.	Dit	is	ook	heel	
hard	nodig	want	er	moeten	ruim	100	buikjes	worden	gevuld	elke	dag.	Daarnaast	heel	
veel	 medische	 kosten.	 Pups	 die	 vitamines	 nodig	 hebben,	 en	 honden	 met	
huidaandoeningen.	 Aike	Wijbje	 houdt	 deze	 pagina	 bij	 en	 ook	 de	 contacten	 met	 de	
sponsoren	lopen	via	haar.	Bedankt	Aike!	
Momenteel	worden	er	88	honden	gesponsord.	Er	zijn	ook	mensen	die	niet	 specifiek	
een	hondje	sponsoren	maar	wel	maandelijks	hun	bijdrage	overmaken.	
Iedereen	bedankt.	Door	jullie	krijgen	de	honden	eten	en	medische	zorg.	
Mocht	je	nou	eens	willen	weten	hoe	het	met	je	sponsorhondje	gaat,	schroom	niet	en	
stuur	 een	 berichtje	 naar	 deze	 pagina.	 We	 hebben	 het	 zelf	 vaak	 te	 druk	 om	 dit	
standaard	naar	iedereen	te	sturen.		
	
Wist	je	dat:	
	

- Er	 in	 november	 2018	 maar	 liefst	 761	 euro	 binnen	 kwam	 voor	 de	
sponsorhondjes	en	sommige	maanden	dit	zelfs	nog	meer	was.	

- Dit	ook	nodig	is	om	de	honden	in	leven	te	houden.	
- Jullie	zorgen	met	alle	sponsoren	voor	de	hondjes.	Zonder	jullie	zijn	ze	nergens.	
- Gradie	na	het	vreselijke	drama	vorig	jaar	weer	helemaal	beter	is.	
- En	hij	zelf	te	bewonderen	was	op	de	reünie.	
- De	reünie	echt	voor	herhaling	vatbaar	is.	
- Dit	jaar	124	honden	mochten	reizen	
- Ook	11	katten	zijn	geadopteerd.	
- Er	ook	vele	lang	zitters	mochten	reizen.	Allen	zaten	zeker	3	jaar	in	de	shelter.	

Sunny,	Troy,	Joy,	Candy,	Buzz,	Blacky,	Penny,	Benji,	Phily,	Mao,	
- Op	 10	 januari	 2019	 het	 eerste	 transport	 weer	 is	 en	 er	 alweer	 10	 hondjes	

mogen	reizen.	
- Het	 aantal	 niet	 bijgehouden	 is,	 maar	 vele	 honden	 eerst	 in	 opvang	 hebben	

gezeten.	



- De	opvanggezinnen	onwijs	bedankt	worden	hiervoor.	
- Een	aantal	van	deze	opvang	gezinnen	ook	hun	opvanghondje	adopteerde.	
- Stella	Verhoogt	dat	meerdere	keren	deed.	
- Maar	er	ook	een	aantal	adoptanten	zijn	welke	hun	2e,	3e	of	zelfs	4e	hondje	of	

kat	uit	Vatra	Dornei	adopteerde	
- Yesim	en	Annelies	de	hondjes	in	opvang	ook	promoten	via	verhuisdieren.nl	
- Care	4	shelter	dogs	en	de	adopties	met	zijn	vieren	regelen.	
- In	2018	we	4	pallets	vol	hebben	verzonden	naar	Vatra	Dornei.		
- Irene	van	Ekeren	deze	pallets	zelf	helemaal	opbouwt.	
- Voor	al	deze	donaties	ook	iedereen	bedankt	word.	
- Er	nu	echt	genoeg	manden,	dekens,	benches	en	handdoeken	op	voorraad	zijn.	
- Douwe	Egberts	zegels	zeer	welkom	zijn.	
- We	hier	mooie	spullen	voor	onze	loterijen	voor	kopen.	
- Onze	euroactie	voor	de	dierenartspot	ook	gewoon	blijft	lopen	in	2019	
- Je	dus	voor	1	euro	per	maand	al	helpt!	
- We	ook	een	sponsormeterhebben,	als	 je	 iets	online	koopt	doe	het	dan	via	de	

link	voor	sterilisaties	Vatra	Dornei.	
- We	 in	 april	 met	 z’n	 zevenen	 naar	 Vatra	 Dornei	 gaan	 om	

nieuwe	hokken	te	bouwen.	
- Hiervoor	nog	wel	veel	donaties	nodig	zijn.	
- Ik	 iedereen	 nogmaals	 onwijs	 bedank	 voor	 alles	 maar	 niet	

iedereen	 kan	 noemen.	 In	 het	 bijzonder	 ook	 nog	 alle	
huisbezoekers.	

- Elke	donaties	voor	de	hondjes	altijd	welkom	is	via	nl11rabo	
0317386670	t.n.v.	Francis	van	Deudekom	o.v.v.	(waar	het	voor	bedoeld	is)	

- Ik	vast	nog	veel	vergeten	ben….	
	
	
Helaas	dit	jaar	afscheid	moeten	nemen	van	een	heel	aantal	honden	en	een	paar	katten.	
Katten	 Simba	 en	 Dottie	 hebben	 zeer	 kort	 van	 hun	 leventje	 mogen	 genieten	 in	
Nederland.	Pup	Pita	zat	enkele	dagen	in	opvang	voor	ze	overleed.	Aan	een	kippenbotje	
wat	ze	in	Roemenië	van	de	grond	had	gegeten.	
	
We	zullen	ze	nooit	vergeten	
	
In	Memoriam	
	
Maud																		(pup	van	Donya,	overleden	in	shelter)	
Rainbow											(zichzelf	opgehangen	in	de	shelter)	
Rexi																				(oude	hond	die	van	een	brug	viel	en	kort	zwaar	gewond	raakte)	
Tirza																		(opvang	pupje	bij	Roxana)	
Blissy																	(kat	vol	wormen	gevonden)	
Pita																					(in	opvang)	
Simba																	(kat	welke	ziek	bleek)	
Marley															(na	jaren	in	de	shelter,	kort	geadopteerd)	
Dottie																	(kat	aangereden	in	NL)	
Lady																			(na	2	jaar	dierenthuis	Almere	daar	overleden)	
Balalau														(op	ongeveer	20	jarige	leeftijd	in	shelter	overleden)	
Devi																				(pup	in	shelter)	



Bella																			(pup	in	shelter)	
Sky																						(pup	in	shelter	
Kelly																			(pup	in	shelter)	
Regina	(Ziggy)	(op	ongeveer	20	jarige	leeftijd	in	shelter	overleden)	
	
2	naamloze	pups	aangereden.	Ze	verbleven	in	de	garage	van	Mirela	
1	aangereden	kat	welke	binnen	werd	gebracht	tijdens	de	sterilisatie	campagne	
1	hond	met	grote	tumor	tijdens	de	sterilisatiecampagne	
	
Iedereen	 een	 heel	 gezond	 en	 diervriendelijk	 2019!	 De	 hondjes	 hopen	wederom	 op	
jullie	steun	te	mogen	rekenen.	Bedankt!	
	
	
Jaarverslag	2019	
Care	4	shelter	dogs	
Francis	van	Deudekom-van	der	Schaaf	


