
 

 

 

Januari 

Gelukkig nieuwjaar!Dat het een mooi jaar, met veel geredde konijnen mag worden.  

In januari zijn er zeven konijnen geadopteerd, 1 afstand binnengekomen.  

 

Februari 

In februari zijn er acht konijnen geadopteerd, en ook 1 konijnen via afstand binnengekomen. De 
dierenambulance heeft in deze periode ook twee konijnen gebracht. En we hebben twee logees 
gehad in de voorjaarsvakantie. En we hebben van twee lieve mensen een donatie ontvangen. 

 

Maart 

In maart zijn er twaalf konijnen geadopteerd, en een konijnen binnengekomen via afstand.  

 

April 

In april zijn er 8 konijnen geadopteerd! Zes afstandskonijnen binnengekomen, eind van de maand 
zijn er drie gedumpte konijnen door de regionale dierenambulance gebracht. Tevens hebben we 10 
logees gehad.  

 

Mei 

In mei zijn er 7 konijnen geadopteerd, vier  logees opgehaald, en zes afstandskonijnen 
binnengekomen. Tevens 4 gedumpte konijnen die op straat liepen. 

 

Juni 

Vijf afstandskonijnen, drie adopties en 4 logees. Tevens 4 zwerfdieren gebracht door de 
dierenambulance.  

 

Juli 

Er zijn negen konijnen geadopteerd, 1 afstandskonijn, 4 dumpers en 10 logees geweest.  

 

Augustus 

Er zijn vier logees geweest.  



 

In augustus zijn zeven konijnen geadopteerd. Ook zijn er vijf binnengebracht met de 
dierenambulance, verspreid over de maand en eentje via afstand. Er zijn ook vijf Nieuw Zeelanders 
gebracht.  

 

September 

In september zijn er 1 afstandskonijnen binnengekomen en zijn 1 konijnen geadopteerd. Ook zijn er 
twee dumpers gebracht.  

 

Oktober 

8 konijnen geadopteerd, en 2 konijnen afstand. Geen logees.  

 

November 

In november zijn er 6 konijnen geadopteerd. Geen konijnen via afstand binnengekomen. Ook zijn er 
vijf dumpers binnenkomen.  

 

December 

In december hebben we een grote donatie gekregen, lieve Nanny die onze opvang een warm hart 
toedroeg is helaas overleden en op haar begrafenis is gecollecteerd voor onze opvang. Haar familie 
kwam de donatie brengen en dit heeft ons enorm ontroerd. We gaan dit geld gebruiken om versneld 
nieuwe goed schoonmaakbare hokken te kopen.  

In december zijn elf konijnen geadopteerd. Er is 1 afstand binnengekomen.  

In december hebben we diverse kerstdonaties gehad. Ontzettend bedankt daarvoor. Ook hebben we 
een mooie donatie gehad van Stichting Konijnenbelangen. Ook deze donatie gaat bij onze nieuwe 
hokken.  


