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Beste donateurs, dierenartsen en belangstellenden,

Sinds voorjaar 2015 heeft u geen nieuwsbrief meer
van ons gekregen. Niet omdat we niets te vertellen
hadden, maar omdat we het razend druk hadden
en er in 2016 gewoon niet aan toegekomen zijn om
een nieuwsbrief te maken. In deze Nieuwsbrief
proberen we dat in te halen door verslag te doen
van onze werkzaamheden. Veel leesplezier!

Het jaar 2015 begon voor ons met het vinden van
konijntje Mercy op de tramrails in Amsterdam,
onder de smeer en viezigheid van de rails. In de
opvang werd ze na verloop van tijd weer mooi wit.
Omdat het een mooi konijn was, met mooie zwarte
ogen, werd er al snel iemand gevonden die haar
een fijn tehuis wilde bieden. Mercy was dat jaar
weliswaar het eerste, maar zeker niet het enige dier
dat gewoon op straat gezet werd.

Dieren bij de vuilnis
Zo waren daar ook cavia Danny en goudhamster
Nicky, die beide vermagerd en verzwakt tussen de
vuilnis werden gevonden. En in juli vonden twee
honden en hun baas konijn Gerrit bij de vuilnis, in
de gloeiende zon in een dichte kartonnen doos.
Dat was net op tijd, want Gerrit was al uitgedroogd
en begon het bewustzijn te verliezen. In vliegende
vaart werd hij met onze door Stichting DierenLot
geschonken dierenambulance naar de dierenarts
gebracht. Na een behandeling met een infuus kn-
apte hij gelukkig zienderogen op. Inmiddels is Ger-
rit hersteld, ingeënt en gecastreerd en heeft hij een
nieuw tehuis gevonden.
Allerlei dieren worden soms met kooi en al bij de
vuilnis of aan de kant van de weg gezet. Ze worden
achtergelaten in het bos, park of plantsoen en als
ze niet op tijd gevonden worden, kan het slecht
met ze aflopen.
De laatste paar jaar is menig cavia, konijn, hamster,
rat of muis zo bij ons terecht gekomen.

Dieren te vondeling gelegd 
Half januari werden drie cavia's gevonden, waaron-
der twee zeugjes drachtig en wel, achtergelaten in
de sneeuw in het Vlieghenbos in Amsterdam
Noord. Voor de deur bij een van onze pleeggezin-
nen dumpte iemand de cavia's Zira en Matteo.
Cavia Kimmy werd in een plastic zak achtergelaten
bij een kinderboerderij.
Konijn Valentina werd met haar olifantstanden op
een grasveld achtergelaten. Dat arme dier kon door
die vergroeide voortanden al een tijd niet meer
eten en was sterk vermagerd. Ze moest snel door
de dierenarts verlost worden van haar voortanden.
Een dure ingreep, maar voortaan kan Valentina
weer normaal eten. Alleen haar groenvoer moet
gesneden worden, maar dat is een kleine moeite.
Hooi, konijnenvoer en afgeknipt gras kan ze zonder
problemen eten. Valentina vond via onze stichting
een fijn tehuis bij een gezin dat voortandloze konij-
nen gewend was!
Dwerghamster Liberty koos op 5 mei de vrijheid,

maar raakte de weg naar huis kwijt en liep op goed
geluk bij wildvreemde mensen door de voordeur
naar binnen. De Dierenambulance werd gebeld en
zo kwam het hamstertje bij ons.
Poes Foxy’s baasje overleed vlak voor de Kerst.
Reden voor een huisgenoot om haar gewoon in
haar mandje op straat te zetten. Bestuurslid Ruud
en zijn hond Ed vonden haar daar 's avonds laat in
de kou. Na een paar maanden logeren bij ons
kreeg ze een warm welkom bij een lieve, oudere
dame.

Een kerstverhaal
Een jonge poes liep weg van huis en werd 6 à 7
weken later gevonden, ergens in een loods in
Weesp. De mensen die daar werken brachten haar
naar de dierenartspraktijk, waar wij toevallig ook
net waren. De dierenartsassistente maakte foto's
van het poesje, die wij op onze Facebookpagina
plaatsten. En natuurlijk namen wij het poesje op bij
een van onze pleegadressen.
De volgende ochtend dacht een kattenoppas in de
foto's op Facebook het poesje te herkennen. Zij
zocht contact met de eigenaar op diens vakantie-
adres. Die belde vervolgens naar Stichting LOES
en... het bleek inderdaad hun katje te zijn. De oppas
heeft het poesje bij ons opgehaald. Dat is fijn thuis-
komen van Kerstvakantie!! 

Op 2 januari 2016 meende iemand het nieuwe jaar
te moeten beginnen door schoon schip te maken
en 14 witte muisjes uit een auto te gooien. Gelukkig
werd dit door iemand gezien en vonden de diertjes
bij ons een veilig heenkomen. Enkele maanden later
werden nog eens 10 witte muisjes in een doosje op
het Beursplein achtergelaten. We zien de "grap"
daarvan niet zo in, en dus hebben we ook dit tiental
opvang geboden.

Dierenbabies
Vanaf maart kwam het ene na het andere nestje
moederloze konijntjes binnen, wild of kruising met
wild, sommige opgegraven bij bouwwerkzaamhe-
den, andere door de kat binnengebracht, op de
snelweg aangetroffen, of zo maar onder een struik
of onder de schommel in de speeltuin gevonden.
Het was weer een hele drukte met al dat grut.
Inmiddels hebben vele daarvan hun weg weer ge-
vonden in de natuur, waar ze weer werden vrijgela-
ten, zodra ze daar groot en sterk genoeg voor wa-
ren. Tamme konijnen worden nogal eens in natuur-
of groengebieden gedumpt en kunnen na een kor-
te amoureuze ontmoeting met een wild konijn
jongen krijgen. Vaak weten deze tamme moederko-
nijnen niet zo goed hoe ze een veilig hol moeten
graven voor hun jongen, vandaar dat deze kruising
konijntjes op de vreemdste plaatsen gevonden
worden.
Het ene kruising konijntje gaat zich als wild konijn
gedragen, het andere blijft heel tam. Voor konijnen
met afwijkende, opvallende kleuren en wild gedrag



is het niet veilig om ze vrij te laten. Door hun opval-
lende kleur vallen ze goed op voor roofdieren en
dan vormen ze een makkelijke maaltijd. We waren
dus erg blij dat een van onze medewerksters aan-
bood om een aantal kruising konijnen een veilig
onderdak te bieden op het landgoed waar ze nu
woont. Een aantal andere konijnen wacht echter
nog op een baasje.

Nog meer dierenbabies
Vanaf mei kwamen de eerste nestjes moederloze
poesjes binnen, uitgedroogd en bijna verhongerd
doordat hun moeder al dagen werd vermist. Eén
kleintje was al in coma toen we het ophaalden. De
hummeltjes kregen direct infuus en sondevoeding
omdat ze te verzwakt waren om zelf te kunnen
drinken. Met heel veel goede zorgen van pleeg-
moeder Mina hebben alle kleintjes het gehaald,
maar het was een hele klus!
Een ander nestje kittens werd afgestaan omdat de
moeder zo verzwakt was door bloedarmoede als
gevolg van een vlooienplaag, dat ze niet meer in
staat was haar jongen te voeden. Ook de kittens
hadden ernstige bloedarmoede en waren er heel
slecht aan toe, half verhongerd en leeggezogen
door de vlooien. Met extra ijzer, vitamine B en na-
tuurlijk veel goede zorg konden we er vier van de
vijf redden. We vonden voor hen een gezin dat alle
vier samen een liefdevol tehuis heeft geboden!

Een wel heel bijzonder geval betrof een nestje pas-
geboren kittens dat bij een nachtelijke woning-
brand werd aangetroffen. 
De brandweer bracht de kleintjes in veiligheid. De
mensenambulance bracht ze naar de Dierenspoed-
kliniek, waar ze gedurende de nacht werden ver-
zorgd. De Stichting Amsterdamse Zwerfkatten haal-
de ze daar ‘s morgen weer op en legde contact met
ons, waarna onze pleegmoeder Mina zich over ze
kon ontfermen. We hebben deze kittens namen van
hun redders gegeven en het zal dan ook geen toe-
val zijn geweest dat twee van deze kittens later een
goed tehuis hebben gevonden bij een ambulance-
broeder.

Kittens met urine vergiftiging
In de zomer 2016 kregen we een telefoontje van de
SAZ: er waren heel zieke kittens gevonden, konden

wij ze ophalen? We gingen snel op pad en troffen 5
kittens van amper 10 dagen oud aan, die sterk on-
derkoeld , mager, uitgedroogd en al helemaal slap
waren. Ze hadden dikke buikjes, die erg op span-
ning stonden. Ze kregen direct vochtinfuus. De
gespannen buikjes bleken veroorzaakt te worden
door overvolle blaasjes. Blijkbaar waren ze al enige
tijd zonder moeder en hadden ze ook al een tijd
niet geplast. De eerste 2 weken likt moederpoes de
buikjes en geslachtsopening om blaas en darmen
hun werk te laten doen. Als dat niet gebeurt kun-
nen ze niet plassen. De blaasjes van deze kleintjes
stonden letterlijk op knappen. Normaal gesproken
kun je als surrogaatmoeder door met een vochtig
watje de poezentong na te bootsen de urine laten
komen, maar bij deze kittens lukte dat niet meer, ze
zaten al helemaal verstopt. Het enige wat overbleef
was met een injectienaald dwars door de buikwand
heen de blaas aan te prikken en zo de urine er uit
te zuigen. Uit deze kittens van amper 200 gram
kwam tussen 15 en 20 cc urine, dat is te vergelijken
met 8 liter bij een volwassen mens. De kittens wa-
ren zo slap omdat ze door hun eigen urine vergif-
tigd werden, net zoals dat bij een kater met blaas-
gruisverstopping kan gebeuren.
Nadat de blaasjes geleegd waren kregen ze sonde-
voeding, want ze waren te zwak om zelf te kunnen
drinken. Dezelfde avond nog overleed het kitten
dat er het slechtst aan toe was, maar de andere 4

hebben het wonder boven
wonder gered!

Afstand
Sommige konijnen kwamen
bij ons binnen omdat de eige-
naar er geen zin meer in had,
andere vanwege gedwongen
opname van de eigenaar in
een psychiatrische inrichting.
We proberen al deze dieren
een veilig onderdak te bieden.
Helaas brengen eigenaren
vrijwel nooit geld mee om in
het levensonderhoud van hun
dieren te voorzien. Laat staan
dat er geld gegeven wordt
voor de noodzakelijke entin-
gen en castraties. Zo moest
konijntje Jeroentje "opge-

ruimd" worden omdat zijn eigenaar de konijnen-
fokhobby beëindigde. Jeroentje was pas enkele
weken oud en zat onder de bijtwonden en abces-
sen. Wekenlange behandelingen met o.a.
antibiotica-injecties volgden. Net toen Jeroentje
weer opgeknapt was, bleek dat ook hij olifantstan-
den had. Dus weer naar de dierenarts voor een
voortandenoperatie. Al met al is Jeroentje wel het
duurste konijn sinds lange tijd!

Konijnenziektes
Eind 2015 kwam het bericht dat er een nieuwe do-
delijke konijnenziekte was, die veel slachtoffers
eiste.
Het bleek een variant van het Viraal Heamoragisch
Syndroom (VHS of VHD) te zijn. Nu worden al onze
konijnen ingeënt tegen myxomatose en VHS, maar
tegen dit nieuwe virus boden deze entingen geen
bescherming. Er moest entstof uit het buitenland

Opgevangen dieren in 2015 / 2016

aanwezig
begin 2015

opgenomen
2015

geplaatst
2015

aanwezig
eind 2015

opgenomen
2016

geplaatst
2016

aanwezig
eind 2016

hond 1 7 6 2 10 10 2

kat 29 41 55 15 45 26 34

konijn 37 53 74 16 14 18 12

cavia 6 22 14 14 26 16 24

haas 1 1 2 0 0 0 0

hamster 6 5 7 4 7 10 1

rat 1 2 1 2 2 0 4

muis - 10 4 6 32 22 16

vogel - 8 8 0 5 5 0

diversen 1 1 1 1 1 2 0



gehaald worden om tegen deze nieuwe variant te
kunnen enten. De enting was echter erg duur en
moest na 3 weken herhaald worden en daarna om
de 6 maanden weer. Een dure grap dus. Gelukkig
bood de wethouder aan om de extra kosten die dit
met zich mee bracht voor zijn rekening te nemen.
Dat was voor ons een grote opluchting!

Honden
Labrador Blacky werd door zijn eigenaar bij de
dierenarts achtergelaten, omdat hij ernstig ziek zou
zijn. Bij controle bleek hij echter niets te mankeren
en daarom werd ons om hulp gevraagd bij het
zoeken naar een nieuwe baas. We vonden voor
Blacky een geweldig thuis bij twee echte
hondenliefhebbers. Ook twee oudere hondjes wer-
den afgestaan, dit keer omdat hun baasjes naar een
verpleeghuis moesten, een trieste maar legitieme
reden. Met hulp van Dierenbescherming Amster-
dam vonden we ook voor deze twee oudjes fijne
tehuizen. 
Ziekenhuisopname was de reden voor enkele ande-
re honden om een poosje bij ons te komen loge-
ren. De meeste van die honden zijn inmiddels weer
thuis bij hun eigen, vertrouwde baasje.

Vergaderen, vergaderen, vergaderen...
Behalve veel dieren opvangen brengt dit werk ook
met zich mee dat er nogal eens vergaderd moet
worden, zeker als je samenwerking met andere
organisaties belangrijk vindt. 

Adviesraad Dierenwelzijn
Zo is er minimaal twee maal per jaar de
Adviesraad Dierenwelzijn, een overleg
waarbij de wethouder, samen met een
aantal van zijn ambtenaren, zich laat
informeren en adviseren door de Am-
sterdamse dierenwelzijnsorganisaties.
De Partij voor de Dieren heeft enkele
jaren geleden het initiatief genomen om
tot nieuwe regelgeving voor het dieren-
leven in de stad te komen. Als dierenor-
ganisaties zijn wij hierbij ook betrokken
geweest en zijn we een aantal malen
bijeengekomen om de plannen te be-
spreken en aanvullende suggesties te
doen. De wethouder heeft veel van de
ideeën overgenomen en dat heeft geleid
tot een officieel beleidsstuk: de Agenda
Dieren. Medio 2016 heeft de gemeente-
raad de nieuwe regelgeving aangeno-
men. 

Dierenwelzijnsconferentie
Daarnaast organiseerde de gemeente
tweemaal een dierenwelzijnsconferentie
voor alle bij dieren betrokken organisa-
ties. Het waren interessante en inspirerende bij-
eenkomsten, waarbij contacten zijn gelegd tussen
allerlei dierenhulpverleners, maar ook met humane
hulpverleners. Belangrijk, omdat dierenverwaarlo-
zing en -mishandeling vaak hand in hand gaan met
allerlei vormen van humaan leed, bijvoorbeeld door
een slechte financiële situatie van eigenaren van
dieren. Als men de dierenarts niet kan betalen ziet
men vaak af van medische behandeling van de
dieren. Maar ook sterilisatie/castratie van katten

wordt vaak om financiële redenen achterwege gela-
ten, met alle gevolgen van dien. Vaak is dit het
begin van het ontstaan van een zwerfkattenpro-
bleem.

ADAMregeling
Op initiatief van de gezamenlijke dierenwelzijnsor-
ganisaties is de wethouder met de dierenartsen de
zogenoemde ADAMregeling overeengekomen.
Deze houdt in dat huisdiereigenaren met een
stadspas met groene stip éénmalig met 1 dier gra-
tis naar de dierenarts kunnen. Dit geldt ook voor
een eventuele sterilisatie/castratie en chip. De orga-
nisatie en administratie hiervan zijn bij de
Dierenambulance ondergebracht.
Meer informatie over de ADAMregeling vindt u op
de volgende internetpagina’s:
https://www.amsterdam.nl/toerisme-vrije-tijd/diere
n/dierenhulp-minima/ of op
https://www.amsterdam.nl/werk-inkomen/pak-je-k
ans/gratis-bezoek/ of op
http://www.dierenambulance-amsterdam.nl/dieren/
stadspas-aanbieding/

Subsidie
De gemeentelijke subsidieregeling is gewijzigd en
dat heeft ook gevolgen voor onze stichting. Dus
ook daarover moest er vergaderd worden met de
gemeente en collegaorganisaties. Al met al is er wat
af vergaderd, maar wel met goede resultaten!

DierenLot
Twee maal per jaar organiseert Stichting DierenLot,
waarvan we onze dierentransportambulance in
bruikleen hebben, een landelijke conferentie voor
dierenwelzijnsorganisaties. Op deze dag worden
presentaties en lezingen geven en worden de am-
bulances gecontroleerd en van andere banden
voorzien. Het zijn leerzame en leuke dagen.

Staat van baten en lasten 2015
donateurs € 7.251,94 dierenartsen € 12.628,57
plaatsing € 4.572,25 telefoon/internet €   1.276,17
afstand €      10,00 porti €      324,44
crisisopvang €    293,50 advertenties/drukwerk €      598,89
subsidie € 5.000,00 inventaris/hulpmiddelen €      320,35
erfenissen/legaten €        0,00 diversen €   2.086,25
giften van fondsen € 7.496,25 dierenvoeder €   4.547,06
rente €        0,00 vervoer €   2.107,12

bankkosten €      335,31
verzekeringen €      923,43

___________ ____________

Totaal inkomsten € 24.623,94 Totaal uitgaven € 25.147,59
Netto resultaat €      523,65 negatief

Staat van baten en lasten 2016
donateurs €   4.133,26 dierenartsen €   9.204,64
plaatsing €   2.505,00 telefoon/internet €   1.627,63
afstand €        90,00 porti €      226,77
crisisopvang €   1.297,05 advertenties/drukwerk €          0,00
subsidie €   5.000,00 inventaris/hulpmiddelen €        24,95
erfenissen/legaten €         0,00 diversen €   1.704,00
giften van fondsen € 10.485,81 dierenvoeder €   6.169,89
rente €      107,62 vervoer €      527,15

bankkosten €      304,84
verzekeringen €   1.538,87

___________ ____________

Totaal inkomsten € 23.618,74 Totaal uitgaven € 21.328,74
Netto resultaat €   2.290,00 positief



Zwerfkattenonderzoek
De afgelopen jaren hebben we ook meegewerkt
aan een landelijk onderzoek naar zwerfkatten, uit-
gevoerd door de Wageningen Universiteit. Dat
heeft geleid tot een rapport, waarin een van de
conclusies is dat de methode die door ons is ont-
wikkeld en door ons en door onze collega's van de
Stichting Amsterdamse Zwerfkatten de afgelopen
decennia is toegepast om het zwerfkattenprobleem
aan te pakken het beste is.
Deze methode wordt TNR-plus genoemd (Trap,
Neuter, Release): Vangen, steriliseren en terugzet-
ten. Dit laatste, het terugzetten, gebeurt natuurlijk
alleen met wilde/verwilderde katten als hun leef-
omgeving daar veilig genoeg voor is. Voor tamme
of resocialiseerbare katten wordt een nieuw thuis
gezocht.
De door ons ontwikkelde methode (TNR-plus)
houdt in dat naast TNR ook aanvullende maatrege-
len worden genomen. We werken met een netwerk
van poezenvoerders, die de zwerfkatten voeren en
in de gaten houden (monitoren) en het melden als
er nieuwe zwerfkatten of zieke dieren zijn. Zo kun-
nen we snel in grijpen en voorkomen dat de dieren
zich voortplanten of verkommeren door ziekte. We
controleren de nieuw gevangen dieren op een chip
zodat we de eventuele eigenaar kunnen opsporen
en kat en eigenaar kunnen herenigen.
Daarnaast passen we de volgende maatregelen toe:
vroegcastratie bij kittens, testen op kattenaids- en
leukemie, chippen, sterilisatie/castratie van katten
van minvermogende eigenaren en actief op zoek
gaan naar "ongeholpen" katten van winkels, restau-
rants ed. om eigenaren te stimuleren hun katten te
laten "helpen".

Zwerfkattenproject
Vanaf begin 2016 zijn betrokken geweest bij de
totstandkoming van een Handboek TNR van het
Stray Animal Foundation Platform (Stry AFP). Hierin
wordt het hoe en waarom van TNR en alles wat er
verder bij komt kijken duidelijk uitgelegd. Ons be-
stuurslid en biologe Joke Voorn heeft alles wat ze
ooit geschreven heeft over zwerfkatten ter beschik-
king gesteld voor het schrijven van dit handboek.
Bestuurslid en dierenarts Piet Hellemans heeft een
bijdrage geleverd aan het medische gedeelte van
dit handboek. Er is heel veel tijd en energie gaan
zitten in overleg, uitleg, meelezen en corrigeren,
maar nu ligt er ook een gedegen TNR handboek!

Dank voor alle steun
Velen van u hielpen ons met donaties in de vorm
van geld, voer, dierbenodigdheden, kooien etc. We
zijn u allen dankbaar!
Dierenbescherming Amsterdam, Stichting Daad-
werkelijke Dierenhulp en stichting Help de Zwerf-
kat hielpen ons met het vullen van een gat in onze
financiële middelen. Dierenspeciaalzaak Ruco,
dierenartspraktijken Europaplein en Gooiland
schonken ons voer en antiparasitaire middelen.
Stichting DierenLot betaalde voor ons de aanschaf
van kittenvoer, wormtabletten en vlooiendruppels
en met al die kittens was dat echt een uitkomst! 

Een bedrijf in medische artikelen schonk ons o.a.
een grote hoeveelheid spuitjes, die we gebruiken
om piepkleine flessenkinderen "de fles te geven".

Kledinginzamelingsactie 
Sinds 2015 doen wij mee aan de kledinginzame-
lingsactie van Stichting DierenLot. Bij dierenspeci-
aalzaak Ruco, Bellamyplein 16, staat daartoe een
container voor de deur. U kunt daarin kleding en
schoenen deponeren. Wij krijgen daarvoor een
bedragje per kilo en dat leverde het afgelopen jaar
een paar honderd euro op. Geld dat we goed kun-
nen gebruiken om de zorg voor de vele dieren te
bekostigen. Wilt u ook meehelpen, maar woont u
niet in Amsterdam West, bel dan met onze coördi-
nator via ons telefoonnummer 0294-415446.

In deze nieuwsbrief geven we u ook een overzicht
van onze financiële situatie en cijfers van opgevan-
gen en geplaatste dieren. Zoals we eerder al aan-
gaven brengen de meeste dieren die wij opvangen
nogal wat kosten met zich mee. Naast enkele orga-
nisaties die ons steunen en de dierenartsen die ons
korting verlenen, wordt de opvang en zo mogelijk
herplaatsing van deze dieren mogelijk gemaakt
door u allen, onze trouwe donateurs. Helpt u de
dieren ook nu weer?

Acceptgiro gaat verdwijnen
In 2019 verdwijnt de acceptgiro. We zullen dan dus
geen acceptgiro's meer mee kunnen sturen met de
nieuwsbrief. U kunt natuurlijk wel zelf iets overma-
ken naar onze rekening NL 17 TRIO 0198 428 073
als u ons wilt steunen.

Wij houden u graag op de hoogte van onze beleve-
nissen en het wel en wee van de dieren die wij op-
vangen.
Het drukken en verzenden van de nieuwsbrief en
acceptgiro's wordt echter steeds duurder.
Mocht u, om wat voor reden dan ook, geen prijs
meer stellen op het ontvangen van deze nieuws-
brief, wilt u ons dat dan a.u.b. laten weten?

Echter, als onze manier van werken u aanspreekt
hopen we dat u ons ook financieel daarbij wilt blij-
ven steunen.
Om het u makkelijk te maken hebben we vast een
acceptgiro bijgesloten.

Wilt u op de hoogte blijven van Stichting LOES? 
'Like' ons op Facebook www.Facebook.com/StLOES

Het bestuur van Stichting LOES voor Dieren bestaat uit:
Hans Molenaar - voorzitter
Paul Benner - secretaris
Joke Voorn - penningmeester / coördinator
Piet Hellemans - algemeen bestuurslid
Ruud Vosveld - algemeen bestuurslid
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