
 

 

 

Januari 

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

In januari zijn er vijf konijnen geadopteerd.  

 

Februari 

In februari zijn er vijf konijnen geadopteerd, en ook vijf konijnen via afstand binnengekomen. De 
dierenambulance heeft in deze periode ook twee konijnen gebracht.  

 

Maart 

In maart zijn er vier konijnen geadopteerd, en twee konijnen binnengekomen via afstand. Ook zijn er 
14 NieuwZeelanders binnengekomen (twee moedersmet jongen).  

 

April 

In april heeft de opvang controle gehad van inspecteurs van de Landelijke Inspectiedienst 
Dierenbescherming (LID). Dit is een routinecontrole die opvangen en dierenwinkels krijgen. Gelukkig 
was de beheerster aanwezig en heeft zij de inspecteurs rond kunnen leiden. 

 

In april zijn er 13 konijnen geadopteerd! Twee afstandskonijnen binnengekomen, eind van de maand 
zijn er drie gedumpte konijnen door de regionale diernambulance gebracht. Tevens hebben we 9 
logees gehad.  

 

Mei 

In mei zijn er 14 konijnen geadopteerd, zes logees opgehaald, en zes afstandskonijnen 
binnengekomen. Tevens 8! gedumpte konijnen die op straat liepen, en we hebben drie konijnen 
overgenomen van een andere opvang.  

 

Juni 

Drie afstandskonijnen, 13 adopties en 2 logees. Tevens 4 zwerfdieren gebracht door de 
dierenambulance.  

 

Juli 



Eind juli hebben wij een meegewerkt aan het leegvangen/leeghalen van een dierenpark in de 
omgeving, dit in samenwerking met de politie. Hierdoor zijn er op 1 dag ongeveer 20, deels zieke, 
dieren naar de opvang gekomen. Gelukkig konden wij op pleeggezinnen rekenen die een deel van 
deze dieren liefdevol  opgevangen heeft, totdat zij klaar waren voor herplaatsing. De opvang van 
deze, deels zieke, konijnen heeft een enorm gat geslagen in ons budget voor 2017. Gelukkig hebben 
we veel donaties ontvangen. Helaas hebben niet alle konijnen het gered (met name de baby’s), 
echter de meeste konijnen zijn opgeknapt.  

Er zijn 13 konijnen geadopteerd, 3 afstandskonijnen, 2 dumpers en 3 logees.  

 

Augustus 

Augustus was een drukke maand met de vakantieopvang. Alle zes de schoolvakantieweken zijn 
volledig volgeboekt. Aan de ene kant is dit fijn, want zo komt er geld in het laatje, aan de andere 
kant brengt dit ook druk bij de opvang, omdat het aantal gedumpte konijnen dat de 
dierenambulance bij ons brengt in die periode ook hoog is.  

 

Tevens hebben we in augustus een contract met een afvalophaaldienst afgesloten, zodat al het afval 
van de konijnen opgehaald wordt. We hebben een grote rolcontainer om ons zaagsel, hooi etc. in af 
te voeren.  

 

In augustus zijn vijf konijnen geadopteerd. Ook zijn er zeven binnengebracht met de 
dierenamulance, verspreid over de maand.  

 

Ook hebben we van de week jonge moederloze konijnen binnengekregen, een particulier vroeg ons 
om hulp. Deze konijnen hebben we met speciale konijnenmelk grootgebracht.  

 

September 

Heugelijke maand: wij zijn gaan samenwerken met de dierenarts in Schaijk. Dierenkliniek Schaijk zit 
vlakbij de opvang en heeft veel kennis van konijnen. Gelukkig krijgen wij gereduceerde tarieven voor 
de zorg voor onze opvangkonijnen. Hiervoor was de vaste huisdierenarts in Heesch, maar na onze 
verhuizing is samenwerking met een Schaijkse dierenarts veel prettiger en handiger.  

In september zijn er 5 afstandskonijnen binnengekomen en zijn acht konijnen geadopteerd. Ook zijn 
er twee dumpers gebracht. Daarnaast zijn er 3  NieuwZeelanders binnengebracht. 

 

Oktober 

Zes konijnen geadopteerd, en vier konijnen afstand. Geen logees.  

 

November 



In november zijn er 25 konijnen geadopteerd. Zes konijnen via afstand binnengekomen. Ook zijn er 
vijf konijnen bij een andere opvang opgehaald.  

 

December 

In december zijn zeven konijnen geadopteerd. Vanwege de volle opvang zijn er deze maand geen 
afstandskonijnen binnengekomen.  

Heugelijk nieuws: we zijn beneficiant geworden van Stichting Dierenlot! Hier zijn we heel blij mee. 
Dit betekent dat er twee bijscholingsdagen komen voor onze vrijwilligers, en dat we bijvoorbeeld bij 
de inbeslagname van juli, hulp kunnen aanroepen vanuit hun noodfonds.  

In december hebben we voor onze vrijwilligers de jaarlijkse kerstborrel gehouden, was gezellig met 
ons allen rond de vuurkorf, en hebben we gebrainstormd. Het was koud, maar gelukkig droog.  Er 
komt mogelijk maart 2018 iets leuks aan! Dit is samenwerking met onze dierenarts! 

 


