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Voorwoord 
 
2021..alweer een jaar verder en wat ging het hard. 2020 is een jaar waarop we 
vol trots terugkijken met wat wij met behulp van onze geweldige donateurs 
hebben bereikt. De hulp die we in 2020 hebben kunnen geven heeft al onze 
verwachtingen overtroffen.  
 
Zo hebben we maar liefst gemiddeld maandelijks 2,5 x zoveel geld kunnen 
doneren als we voor 2020 hadden ingeschat. Iets dat we totaal niet hadden 
verwacht en waar we ontzettend blij mee zijn. Steeds weer merken wij dat 
onze lieve donateurs meeleven met de mensen (en dieren!) die wij helpen en 
dat doet heel veel met ons.  
 
Met name enkele doelen waarvoor wij ons harder hebben ingezet leverden 
bedragen op die we nooit voor mogelijk hadden gehouden. Zo hebben we voor  
Dalida, een vrouw in Bosnië die een rescue heeft met zo’n 140 dieren 
afgelopen jaar maar liefst bijna 9000 euro kunnen doneren. Ook voor Negri’s 
Place, een asiel in Roemenië dat door een storm werd verwoest, hebben we 
maar liefst ruim 3500 euro ingezameld. Dit zijn bedragen om enorm dankbaar 
voor en trots op te zijn! 
 
Naast de vele donaties die wij ontvingen hebben wij ook van verschillende 
donateurs spullen gekregen om te kunnen veilen of te gebruiken in onze 
kraskaart loterijen waar we in 2020 mee begonnen zijn. Zo ontvingen we van 
een dame met een winkel o.a. beeldjes en van een andere dame geweldig 
leuke ‘snuffelmatten’; een mat met stroken stof waar huisdieren snoepjes in 
kunnen zoeken. Ontzettend lief!  
 
Al met was 2020 voor ons een jaar om met een geweldig gevoel op terug te 
kijken! 
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Resultaten 2020 
Inkomsten: 

Inkomsten verkoop      € 19.815,43  
Ontvangen donaties     € 25.702,42 
Commissies:      €       186,41 
Totale inkomsten:         € 45.704,26 
 

Uitgaven 2020: 

Donaties:      € 36.597,39 
Aanschaf verkoopitems:    €    4135,33  
Verzendkosten:     €    3478,66 
Bank- en websitekosten:    €      649,53 
Teruggaves:      €        85,03 
Promotiekosten (collectebusjes, adresstickers) €        48,30 
Totale uitgaven:        € 44.994,24 
 
 
Inkomsten 2020 - kosten 2020 =      €      710,02 
 
 
Verschil banksaldo 1-1-2020 / 31-12-2020 =     €      705,67 
 
 
Reserve 2020-verschil banksaldo 1-1/31-12 (negatief boekingsverschil): €         -4,35 
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Diagram uitgaven 2020 

 

 
 
 

* in deze grafiek zijn de donaties buiten beschouwing gelaten 
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Donaties gespecificeerd 
Het afgelopen jaar hebben we donaties gedaan aan veel verschillende organisaties en particuliere 
opvangen in diverse landen wereldwijd. Deze waren voor 2020 als volgt: 
 
 
Dalida Bosnië € 8.714,98 
Adopt a dog in Sri Lanka € 5.484,84 
Negri's Place Dog Rescue € 3.863,77 
Esmee van Herwerden/Meda’s Run € 1.516,00 
Edina's Cats € 1.446,80 
SOS Paws Bulgaria € 1.105,50 
Anja Biezeman € 1.086,00 
Adopt a friend Dubai € 792,00 
The Bark Ark € 601,00 
S. Kottenhagen / Terrenito Asos € 565,82 
Catties Angels € 535,00 
Betty's cats - Cat rescue Macedonia € 478,96 
Stichting Saving Stray Dogs Sarajevo € 445,00 
Maria Orfanakou € 428,99 
Dana Geauca € 400,00 
Stichting For the Strays € 335,00 
Radu Termure € 320,50 
Canine Dream World € 305,00 
Stichting Story of the Strays € 282,00 
Shelter Friend Ukraine € 280,00 
Animaid Belgium € 275,00 
VZW The lucky ones € 275,00 
C. Heesbeen / Gabriella's hondenopvang € 250,00 
Stichting Kattenhulp Griekenland € 248,75 
Esperanza de Perros € 230,00 
Angels Choice € 207,00 
Koala Rescue Queensland € 200,28 
Back to the Bush Koala Rehab € 200,00 
Katten van de Nijl € 200,00 
Koala Rescue Adelaide Hills € 200,00 
Koala's in Care inc. € 200,00 
Laura Illieva € 200,00 
Southern Koala Rescue € 200,00 
Toowoomba Koala Rescue € 200,00 
Marius Ionut € 190,00 
E. van Dijken / Skyros Stray Cats € 185,00 
Stichting Pandora € 170,00 
Dana Palca € 160,00 
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Erkende kattenopvang Animals Love € 150,00 
VZW Azura € 150,00 
Asociația pentru protecția animalelor Cezar € 145,00 
Pink Paws Rescue € 140,00 
M. Hanssen / Cats of Curacao € 135,00 
San Anton Belgium € 125,00 
Stichting Poot € 125,00 
Stichting Dierennood € 120,00 
TWAS Animal Rescue € 120,00 
Goongerah Wombat Orphanage € 105,20 
Stichting Hobodogs € 105,00 
Ibtissam Ait Mericha € 104,00 
Antalya's straatsukkeltjes € 100,00 
Bianca Animal Shelter Portugal € 100,00 
Happy Tails Animal Rescue / PS Boldesti € 100,00 
Helga's Poezenhuis € 100,00 
Het Ezelparadijs € 100,00 
Kangaroo Sanctuary Wild2Free € 100,00 
Maria van Campen € 100,00 
Marie-Laurence Samuelson € 100,00 
Petra van Geest € 100,00 
RANA € 100,00 
Rescue Paws Curacao € 100,00 
SOS Stray Dogs Romania € 100,00 
Stichting Paard in Nood Nederland € 100,00 
Stichting Pawsome Pets € 100,00 
Stichting Sphoek € 100,00 
Stichting Vagabond Pets € 100,00 
VZW Cattitude € 100,00 
VZW Minou Kattenopvang € 100,00 
D.O. Giliam / Stichting Dog Curacao € 55,00 
Cat Connect Syria € 50,00 
Stichting Zilver € 50,00 
S. Kellerhuis / Jouby Marokko € 20,00 
 
 
  

De landen waarin deze organisaties en particulieren zitten of waarvoor ze werken: Bosnië, Sri Lanka, 
Roemenië, Spanje, Australië, Griekenland, België, Syrië, Curacao, Portugal, Servië, Macedonië, 
Egypte, Bulgarije, Tunesië, De Verenigde Arabische Emiraten, Thailand, Oekraïne, Turkije en 
Marokko. 
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Diagram donaties 

 
Hierbij maken wij graag van de gelegenheid gebruik om enkele fantastische 
samenwerkingen te benoemen waardoor een aantal projecten met flinke 

bedragen in bovenstaand overzicht opgenomen konden worden: 

- De teaming van Meda’s Run verloopt via onze rekening, aangezien er in 
Servië niet rechtstreeks door Teaming uitbetaald kan worden, en zij 

hiervoor een officiele stichting als tussenpersoon vereisen. Wij storten 
de ontvangen Teaming donaties dan ook 1 op 1 door naar Esmee van 
Herwerden, die als financieel contactpersoon de donatiewerving voor 

Meda’s Run verzorgt. 
- Dankzij Stichting Catties Angels is er voor Adopt a Dog in Sri Lanka 
€ 3.800,00 ingezameld specifiek voor sterilisatiecampagnes, waar onze 

stichting dan de extra kosten voor medische behandeling aan 
toegevoegd heeft, zodat er voor volledige campagnes betaald kon 

worden. Tijdens de sterilisatiedagen worden namelijk ook dieren met 
ziektes en gebreken geholpen, zodoende konden er ook 

schurftbehandelingen, entingen en amputaties uitgevoerd worden voor 
de dieren die dit nodig hadden. 
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Beschrijving meest gedoneerde 
doelen/particulieren 

 

Dalida Kozlic 

 

 

Dalida Kozlic, wonend in Bosnië, is een rescuer in hart en nieren. Naast haar 
grote liefde voor dieren heeft ze zich als dierenrechten activiste en advocate 

ten doel gesteld om het leven van dieren in Bosnië te verbeteren. Hoewel 
Bosnië zeer goede wetten heeft ter bescherming van de dieren, worden 

deze vrijwel niet nageleefd, is er veel agressie en geweld naar dieren, en is 
verwaarlozing aan de orde van de dag. Dalida heeft van jongs af aan 

meegemaakt hoe de autoriteiten zich keer op keer schuldig maken aan 
dierenmishandeling. Het redden van dieren heeft zij dan ook via haar 

ouders met de paplepel ingegoten gekregen. Haar inspanningen die zij 
vandaag de dag voert om de lokale autoriteiten aan te spreken op het 

gebrek aan wettelijke zorg die zij dienen te geven aan zwerfdieren, worden 
haar niet in dank afgenomen, en de autoriteiten zetten haar en haar familie 

dan ook onder grote druk. 
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Adopt a dog Sri Lanka 
 

 

 

Adopt a Dog Sri Lanka, een van de geweldige projecten die wij, net als in 2019, 
zijn blijven ondersteunen. Deze organisatie houdt zich bezig met sterilisaties in 
Sri Lanka. Samen met een groep vrijwilligers zet Shobha Wijekoon zich ervoor 
in om het straatdierenleed zoveel mogelijk te beperken door meerdere malen 

per jaar sterilisatieprojecten op te zetten waarbij tientallen honden 
gesteriliseerd worden in een mobiele kliniek. Dankzij de geweldige hulp van 

collega-stichting Catties Angels waarmee wij samenwerken en die het 
merendeel van de kosten voor haar rekening heeft genomen heeft het team 
van Shobha ervoor kunnen zorgen dat er dit jaar een paar honderd honden 

gesteriliseerd zijn.  
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Negri’s Place 
 

 

 

Negri’s place, een asiel in Roemenië dat gerund wordt door Crina Alexandra 
Georgescu (zie foto) en haar man Cristian Cristi. Gemiddeld wonen er in het 
asiel van Crina en Cristian zo’n 100 tot 150 honden en katten. Dit echtpaar 
zet zich ervoor in straatdieren op te vangen en een gouden mandje voor ze 

te vinden, meestal in West-Europa. Ook houden zij zich ermee bezig 
sterilistieprojecten op te zetten zodat het straatdierenleed zoveel mogelijk 

beperkt blijft. Enige tijd geleden werd het asiel van Crina en Cristian 
overvallen door een overstroming waarbij alles werd vernietigd en het asiel 
opnieuw moest worden opgebouwd. Wij hielden een inzamelingsactie voor 

Negri’s Place en doneerden maar liefst bijna 4000 euro aan dit asiel.  
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Leden/Donateurs 
 

Op dit moment hebben wij op onze Facebook verkoopgroep bijna 2350 leden, 
een aantal dat sinds vorig jaar ruim is verdubbeld! En dat hebben we gemerkt; 
in 2020 hebben we maandelijks maar liefst 2,5 keer zoveel gedoneerd als dat 
we hadden ingeschat! En nog steeds krijgen we dagelijks nieuwe leden erbij. 
Ook op de Save a Stray Facebookpagina loopt het aantal op; daar hebben we 
maar liefst 1036 leden. Hoewel niet iedereen even actief is op de pagina of 
groep merken we wel dat er steeds meer nieuwe namen verschijnen bij de 

biedingen en donaties. We hopen aan het einde van 2021 een ledenaantal op 
de veilinggroep op Facebook te halen van ruim 2500. Van Radio-omroep De 

Bevelanden hebben we een toezegging dat we bij 2500 leden op de 
veilinggroep opnieuw voor een interview in de studio welkom zijn dus dat is 

natuurlijk wel een mooi heel streven! 😉  
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Plannen 2021 
Onze plannen voor het nieuwe jaar...tja, echt concreet andere manieren van 

donaties werven hebben we op dit moment nog niet. De veilingitems verkopen 
ontzettend goed en dat willen we op deze manier doorzetten. Wat we wel 

willen gaan proberen is meer loterijen op de pagina plaatsen. Het voordeel van 
deze verlotingen is dat, omdat de inkoopprijs niet zo heel hoog ligt, we een 

leuk bedrag eraan overhouden om te kunnen doneren.  

Sinds enige tijd plaatsen we zogeheten kraskaarten op de veilingpagina; dit zijn 
kaarten in een bepaald thema (denk aan honden/kattenrassen, muziek, films, 

acteurs enz) met daarop 20 keuzehokjes behorend bij dat thema. De 
deelnemers kunnen voor een bepaald bedrag een hokje kopen. Links op de 

kraskaart zit een krassticker met daaronder één van de keuzevakjes vermeld. 
Degene die het betreffende vakje gekozen heeft dat uiteindelijk onder de 

sticker vandaan komt wint een prijzenpakket. Deze pakketten bestaan meestal 
uit allerlei leuks zoals douchegel en kaarsjes maar ook hebben we er een paar 
keer een Ritualspakket tegenover gezet dat we gedoneerd hadden gekregen. 

Deze kaarten, die we zelf ontworpen en gemaakt hebben en waarvan we maar 
liefst 50 thema’s hebben, bieden wij ook te koop aan voor collega-organisaties 

die op deze manier ook extra opbrengsten willen genereren. De kaarten 
worden inmiddels met enige regelmaat besteld! 

Daarnaast hebben wij in overleg met Dalida Kozlic in Bosnië een fundraiser 
opgezet voor de restschuld van de hypotheek van de shelter. In november 2020 

was hier nog € 6.000,- nodig om het bedrag volledig af te betalen. Via Geef.nl 
hebben wij de fundraiser opgezet waar wij inmiddels al voor enkele maanden 
vooruit de hypotheek hebben kunnen betalen. Met een prachtige toezegging 

van € 2.500,- van een anonieme donateur die als donatie-verdubbelaar ingezet 
wordt, hopen wij in 2021 de volledige hypotheek bijeen te kunnen krijgen, 

zodat Dalida zich daar geen zorgen meer over hoeft te maken, en zo € 500,- per 
maand minder vaste kosten zal hebben. 
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Het bestuur 
Het bestuur bestaat uit Bianca Slot en Dayony Mijnsbergen. Bianca Slot 

vertegenwoordigt de functie van voorzitter en Dayony die van penningmeester 
en secretaris.  

Bianca houdt zich voornamelijk bezig met de inkoop en verkoop voor en op de 
veiling, het doen van de donaties en het maken van de berichten hierover op 

onze Facebookpagina. Ook houdt zij zich bezig met de website. 

Dayony houdt zich voornamelijk bezig met de inkoop en verkoop voor en op de 
veiling, het doen van de donaties, het maken van de jaarverslagen en het 

maken van het promotiemateriaal zoals posters en stickers.  
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Begroting 
Het jaar 2020 is er eentje waarin we maandelijks maar liefst 2,5 keer zoveel 

hebben gedoneerd als dat we begin dit jaar hadden ingeschat. Dit is natuurlijk 
een buitengewoon hoge stijging. Omdat we voorzichtig willen blijven en 

natuurlijk liever zien dat de cijfers hoger uitkomen dan ingeschat dan 
omgekeerd schatten we voor 2021 een lichte stijging in. We hopen dat het 
aantal leden op de veilinggroep zal stijgen naar 2500; een stijging van een 
kleine 5%. Daarom willen we de begroting ook laten stijgen met 5%. Onze 

begroting voor 2021 ziet er als volgt uit: 

 

Geschatte inkomsten 2021: 

Inkomsten verkoop      € 20.806,20  
Ontvangen donaties     € 26.987,54 
Commissies:      €       195,73 
Totale inkomsten:         € 47.989,47 
 

Geschatte uitgaven 2021: 

Donaties:      € 38427,26 
Aanschaf verkoopitems:    €   4342,10  
Verzendkosten:     €   3652,59 
Bank- en websitekosten:    €     682,01 
Teruggaves:      €       89,28 
Promotiekosten (collectebusjes, adresstickers) €       50,72 
Totale uitgaven:        €  47.243,96 
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