
 
 

Overzicht van het jaar 2020 
 

 
Een jaar waarin we helaas de shelter met de hondjes niet hebben kunnen bezoeken. 
Twee keer moesten we onze reis vanwege Covid-19 annuleren.  
Een jaar waarin we geen reparaties aan de hokken konden uitvoeren, niets nieuws 
konden bouwen, geen foto’s van alle hondjes aan de sponsoren konden sturen. 
Een jaar waarin we de samenwerking met Roxana zijn gestopt en alleen nog zijn gaan 
samenwerken met Mirela Gatej voor de hondjes uit de shelter.  
Mirela de rescuer die zich naast haar fulltime baan dag en nacht volledig en vrijwillig 
inzet voor de honden in het gemeente asiel in Vatra Dornei. Nooit liet ze een hondje 
aan haar lot over. Maandelijks rijdt ze met honden en katten naar Arts Emma in Iasi. 
Dat is maar liefst 8 uur rijden. Daarnaast vangt ze in haar appartement (zonder tuin) 
katten en soms ook een hondje op. Ze zorg dat de honden en katten gechipt, geënt en 
gesteriliseerd worden.   
 
Het was ook het jaar van een samenwerking met een nieuwe arts voor voornamelijk 
het steriliseren, Camelia Jucan, uit Vatra Dornei.  
Het voordeel is dat mensen niet op een sterilisatie campagne hoeven te wachten 
onder leiding van arts Emma uit Iasi.  
Bewoners kunnen nu op afspraak een hond of kat langs brengen voor een sterilisatie 
op onze kosten. Er is onwijs veel gehoor aan gegeven. Elk jaar zien mensen toch weer 
meer in dat steriliseren het beste is.  
Desondanks is er nog teveel dierenleed. 
 
Dit jaar is het 4e jaar geweest waarin we 
sterilisatiecampagnes organiseren en mensen op onze 
kosten hun dier konden brengen.  
We hebben dit jaar slechts 4 sterilisatiecampagnes 
georganiseerd. Mede door  
Covid-19. 
Wel hebben we voor het 4e jaar op rij een record aantal 
dieren laten steriliseren! 
 
Maar liefst 211 honden en 505 katten kunnen niet meer voor nakomelingen zorgen.  
Totaal 716 sterilisaties hebben we in 2020 met zijn allen gerealiseerd. 
In 2019 waren dit er 581 en in 2018 waren dit er 465. 
 
Ook weer een  hoog aantal abortussen. Om een voorbeeld te geven. Tijdens de 
sterilisatiecampagne in maart, waar 96 dieren waren gesteriliseerd, waren er 65 
zwanger en kregen abortus. 
 
 



Er is dit jaar € 10.611,70 gedoneerd voor sterilisaties. € 510 zat er nog in de pot van 
2019. Dat maakt samen €11.121,70. 
De uitgaven waren €19.244. Dit verschil hebben we voornamelijk opgevangen door 
de inkomsten van de veiling en de adopties. Dankzij jullie allemaal veel minder leed in 
de toekomst. 
In 2021 gaat het steriliseren gewoon door! Op 31 december 2020 zat er € 2944,33 in 
de pot voor volgend jaar omdat we een deel van de adoptiebijdrages hadden 
gereserveerd voor steriliseren. Een mooi begin dus! 
 
Veiling 
 
De veiling op facebook ‘’veiling en verkoop Vatra Dornei’’ loopt 
na al die jaren nog steeds goed.  Elke 2 weken start er een nieuwe 
veiling met af een toe een loterij of een getekend portret waar op 
geboden kan worden tussendoor.   
Het geld van de veiling wordt gebruikt voor voornamelijk 
medische kosten en sterilisaties. Maar ook bijvoorbeeld om 
pallets te versturen met goederen. Er zijn door Kim de Waal-
Glaser weer heel veel mensen getagd en er zijn veel ‘’pb’s’’ 
gestuurd. De opbrengst van de veilingen was afgelopen jaar € 
3558,79 
 
Iedereen bedankt voor het steeds weer doneren van spullen en 
uiteraard ook voor het kopen van de vaak leuke en voordelige items! 
 
Wish for Romanian dogs 
 
Een facebookpagina waar ik iedereen op de hoogte probeer te houden van wat er zoal 
in Vatra Dornei speelt met betrekking tot de honden en katten.  
Ook de vermelding van alle donaties komt op deze pagina.  
Alle honden en katten danken hun naam aan diegene die ze de naam via deze pagina 
geeft in ruil voor de betaling van de kosten van hun sterilisatie.  
 
Euroknaller (Nieuw) 
 
Een door mijzelf bijgehouden nieuwe pagina op Facebook. 
Inmiddels zijn er meer organisaties die hetzelfde als ons gedaan 
hebben dus kijk goed als je aan de honden en katten bij ons wilt 
doneren dat je het via onze pagina doet. 
Voor 1 euro per maand help je al voor de dierenartspot. Met deze 
donaties kunnen we de meeste dierenartskosten betalen zodra er 
bijvoorbeeld een dier gewond is gevonden. Maandelijks levert de 
euroknaller tussen de 90 en 100 euro op. 
 
 
 
 
 
 



 
 

  

Fosterhonden op afstand 
 
Het jaar 2020 is omgevlogen, maar fosterhonden op afstand heeft zeker niet stil 
gezeten. Elke maand ontvingen we ongeveer € 800 aan sponsor geld. 106 honden 
worden gesponsord. 
Zo konden we alle honden in de shelter voorzien van voer, medicatie en indien nodig 
speciaal voer.  
Zo wordt speciaal voer aangeschaft voor honden die allergieën hebben, wat ouder 
zijn of juist nog pup zijn. De medicatie gaat naar honden die dit nodig hebben. Denk 
aan medicijnen voor ontwormen of ontvlooien, maar ook zeker naar honden met 
bijvoorbeeld huidaandoeningen. In de winter is het erg koud in Vatra Dornei.  
-25 graden is geen uitzondering. Ook onze lieve honden voelen deze kou aan. 
Daardoor wordt er in de winter regelmatig lekker warm eten gekookt, waaronder 
soep. Dit vinden ze heerlijk om te eten! We zijn blij om te zien wat we dit jaar voor 
onze fosterhonden op afstand hebben kunnen doen. Wij, Aike Wijbje en Carolien 
Bosman houden de Facebookpagina bij, maken de certificaten en het reageren op alle 
berichten. Wij voelen zich erg betrokken bij alle hondjes en zijn ook erg dankbaar dat 
we hier iets voor kunnen betekenen. Hoe mooi is het om te zien dat een hondje na 
sponsoring wordt geadopteerd en een forever home vindt. Dat is natuurlijk waar we 
het allemaal voor doen! Maar ook willen we uiteraard alle sponsors in het bijzonder 
bedanken voor alle hulp. We zijn jullie ontzettend dankbaar dat er ook dit jaar weer 
zoveel honden een sponsor hebben gevonden. Ook mogen we de mensen niet vergeten, 
die niet specifiek een hondje sponsoren, maar maandelijks hun bijdrage overmaken. 
Wat zijn we trots op iedereen, die een steentje aan onze organisatie heeft 
bijgedragen. Nogmaals iedereen heel erg bedankt en veel goeds voor 2021! 
 
Aike Wijbje en Carolien Bosman 
 



 
 
Wist je dat: 
 

- Sansa jaren terug van de ketting werd gered maar nog steeds in 
de shelter zit.  

- Het mag toch niet zo zijn dat ze de shelter nooit uit zal komen na 
haar redding jaren terug. 

- Er 2 honden naar de trimsalon gingen voordat ze aan de reis naar 
Nederland begonnen. 

- Ze hierna bijna onherkenbaar waren. 
- Alle honden die reizen een op maat gemaakt veiligheidstuig 

hebben. 
- Annelies en Yesim dit allemaal regelen en vooraf versturen naar 

de adoptanten. 
- Patricia Lorskens en Kirsten Urselmann de website wekelijks bijhouden. 
- Sommige honden al 9 jaar in de shelter zitten. 
- Als sommige na jaren ter adoptie komen er geen interesse in ze is. 
- Er in november 2020 maar liefst € 822,50 binnen kwam voor de 

sponsorhondjes. 
- Dit vrijwel gelijk is als november 2019. 
- Dit jaar 123 honden en katten mochten reizen. 
- Het aantal niet bijgehouden is, maar vele honden eerst in opvang hebben 

gezeten. 
- De opvanggezinnen onwijs bedankt worden hiervoor. 
- Yesim en Annelies de hondjes in opvang ook promoten via verhuisdieren.nl 
- Daarnaast ze ook pb’s beantwoorden, mail, tuigjes regelen, promoten etc. 
- In 2020 we 3 pallets vol goederen hebben verzonden naar Vatra Dornei.  
- Irene van Ekeren deze pallets nog steeds opbouwt. 

Instagram 
 
Volgens het Nationale Social Media onderzoek 2019 wordt Instagram door de 
verschillende leeftijdsgroepen steeds meer gebruikt, terwijl het aantal Facebook 
bezoekers afneemt. 
Een bijkomende reden hiervoor kan zijn dat naast het feit dat Instagram zeer visueel 
ingesteld is, Instagram ook positiever ingesteld is. Daar waar bijvoorbeeld Facebook 
het afgelopen jaar overspoeld werd door Corona nieuws en meningen, delen mensen 
op Instagram juist die ene mooie foto, vaak met minder tekst. 
Door het toevoegen van de # kan je de juiste doelgroep naar je toetrekken en kan je 
actief jouw foto bij  potentiële adoptanten onder de aandacht brengen. 
In 2020 zijn we gegroeid van 499 naar 814 volgers. Er zijn meer volgers die de foto’s 
van honden liken, dan van de katten. 
Bij de hondenfoto’s liken nu gemiddeld 4-5 % van de volgers de foto’s, met af en toe 
een uitschieter naar de 7%. Bij de kattenfoto’s  is dit maar ca 2% van de volgers. 
Ook in 2021 zullen we streven het aantal volgers te uit te breiden. 
 
Fiona van hulst 
 



- Voor al deze donaties ook iedereen wordt bedankt. 
- Negruta na ongeveer 5 jaar de shelter mocht verlaten. 
- Douwe Egberts zegels nog steeds zeer welkom zijn. 
- We hier mooie spullen voor onze loterijen voor kopen. 
- Onze euroactie voor de dierenartspot ook gewoon blijft lopen in 2021 
- Je dus voor 1 euro per maand al helpt! 
- We ook een sponsormeter hebben, als je iets online koopt doe het dan via de 

link voor sterilisaties Vatra Dornei. 
- De huisbezoekers ook onwijs bedankt worden!  
- Elke donaties voor de hondjes altijd welkom is via nl11rabo 0317386670 t.n.v. 

Francis van der Schaaf o.v.v. (waar het voor bedoeld is) 
- We iedereen die ook maar enigszins bij Care 4 shelter dogs is betrokken onwijs 

bedanken!  
 
 
In Memoriam 
 
Duidelijk minder overleden honden in de shelter. Dit mede doordat we Florin 
regelmatig inhuren om alle hokken goed te reinigen! 
Helaas hebben we dit jaar toch afscheid moeten nemen van een aantal honden en 
katten. 
 
Tudorica   ingeslapen zonder toestemming tijdens haar opvangperiode 
Zoran    ingeslapen tijdens opvangperiode door ouderdom na een zwaar leven 
Lulu (kat)   geadopteerd in NL en aangereden 
Fay (kat)   Jong katje gevonden in Roemenië maar hulp mocht niet meer baten 
Bandit   geadopteerd in Nederland maar vanwege ziekte ingeslapen 
Bruno   geadopteerd in Nederland maar vanwege ziekte ingeslapen 
Balou   oudere hond in 2020 gevonden op straat in Roemenië 

Hulp mocht niet baten en hij overleed bij de dierenarts een aantal 
maanden later 

Napoleon  na 3,5 jaar bij Dierenthuis Almere overleden op 
ongeveer 12 jarige leeftijd 

Hazel  geadopteerd en aangereden in Roemenië 
Jonge naamloze katjes in opvang bij Diana Bajenaru in Roemenië.  
Slechts 1 kitten overleefde 
 
   
Iedereen een heel gezond en diervriendelijk 2021!                
De hondjes en katten rekenen ook in 2021 op jullie steun. 
Bedankt! 
 
Jaarverslag 2020 
Care 4 shelter dogs 
Francis van der Schaaf 


