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2018 was een jaar met veel wisselingen van werknemers en vrijwilligers.  
We zijn aardig wat vrijwilligers kwijtgeraakt door dat ze o.a. betaald werk vonden.  
Door middel van flyers, facebook, onze site en oproepjes in de krant proberen we nieuwe vrijwilligers 
te werven, maar dit is lastig. 
Na dat er een medewerker is gestopt hebben we twee vrijwilligers parttime aan kunnen nemen.  
 
 
 

 
In april ontvingen we een cheque van maar liefst €25.000 van Stichting Darius Leerdam. Dit geld 
zetten we apart voor het nieuwe asiel.  
 
Met onze voorzitter houdt het personeel ongeveer 4 x per jaar een werkoverleg om te kijken op 
welke punten we ons nog kunnen verbeteren. 
 
23 juni was weer de jaarlijkse open dag met medewerking van de reddingshonden en de asielhonden 
die een behendigheidsshow gaven. Om de asiel kas te spekken konden er wafels en frieten gegeten 

worden en kon men enveloppen trekken. Het 
was weer een dag met veel oude bekenden.  
 
 
 
 
Om de asiel kas te spekken zijn er ook voor €2,50 
houten hangertjes te koop die gegraveerd 
kunnen worden met b.v. de naam van je hond. 
Deze hangertjes zijn nog steeds te koop. 

 
 



Het afgelopen jaar is er 2 x een lezing gegeven over het werk van het asiel. Het zou leuk zijn als dit 
uitgebreid kan worden.  
 
 
 

.  
In oktober hebben we wethouder Cees Taal uitgenodigd om de vele vragen van de vrijwilligers te 
beantwoorden die er waren omtrent het voortbestaan van het dierenasiel. 
 
Volgens de nieuwe privacywet is er een protocol gegevensbescherming opgesteld.  
 
Aan het 2-wekelijks avondje trainen met onze asielhonden en de vrijwilligers wordt nog steeds 
enthousiast door hond en mens deelgenomen. We leren hier door onze asiel honden veel beter 
kennen en ze zijn weer even lekker uit hun kennel.  
 
In november hebben we het tv programma Beestengeluk op bezoek gehad.  
 

 
 
Door de fusie van Leerdam, Vianen en Zederik dat nu Vijfheerenlanden heet moeten de 
besprekingen over een nieuw asiel eigenlijk weer een beetje van voor af aan beginnen. We krijgen 
helaas weer te maken met een nieuwe wethouder.  
Intussen heeft zich wel een ploeg van zeer wel willende mensen om het asiel gevormd die bereid zijn 
mee te willen helpen met het realiseren van nieuwbouw. Op dit moment wordt er verwacht dat we 
in 2023 weg moeten.   
 
 
 



 
 
 
 
 
 
In het kort de cijfers van de in 2018 opgevangen dieren  
 
                                               Honden                          Katten                             Konijnen 
Afstand                                    11                                   25                                     4 
Zwervers                                  9                                   152                                  11 
Zwervers retour eigenaar     7                                     28                                    0 
 
Van de 155 zwerfkatten waren er 80 kittens. 
Deze kittens verblijven in gastgezinnen. Hier socialiseren ze veel beter plus dat we veel minder 
niesziekte uitbraak hebben .  
Dit scheelt voor volwassen katten en kittens enorm in het antibioticagebruik.  
 
  

 
 
 
 
 
 


