
 

 

 

Januari 

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

In januari zijn er 16 konijnen geadopteerd, 13 binnengekomen, o.a.  van een andere opvang en 
dumpers.  Er zijn ook 9 logees geweest, allen opgehaald in of na de kerstvakantie. 

 

We hebben een donatie van Stichting Dierenlot ontvangen.  

 

Februari 

In februari zijn er negen konijnen geadopteerd, en ook vier konijnen via afstand binnengekomen, 
gelukkig geen dumpers.  Er zijn geen logees geweest. 

 

Maart 

In maart zijn er acht konijnen geadopteerd en diverse konijnen binnengekomen via afstand.  

 

April 

In april hebben we onze twee entdag gehad! Samen met de verdubbelaar van Stichting Dierenlot! 
Deze dag was een enorm succes en deze zullen we zeker vaker herhalen. Omdat onze entdag 
samenviel met de dierenlop vrijwilligersdag, was er maar 1 vrijwilliger naar de Dierenlotdag gegaan. 
Gelukkig maar, want we hebben daardoor een cheque gewonnen van 1000 euro. 

 

In april zijn er 13 konijnen geadopteerd, twee afstandskonijnen binnengekomen, En drie dumpers 
gebracht. Ook hebben we nog 9 konijnen opgehaald bij een andere, overvolle, opvang. We hebben 
maar 2 logees gehad.  

 

Mei 

In mei zijn er 10 konijnen geadopteerd, en zes afstandskonijnen binnengekomen. Daarnaast 3 
gedumpte konijnen die op straat liepen.  Er zijn maar liefst 13 logees geweest. 

We hebben in mei een nieuwe flat gekregen voor in onze ‘ren’, met hokken van 2.75 m bij 0.8 m, 
lekker de ruimte dus! De oude rennen waren niet meer bruikbaar, deze vielen uit elkaar.  

 

Juni 



Via een hulpverleningsinstantie hebben we ongeveer 15 konijnen weggehaald bij mensen die 
ongecontroleerd nestjes kregen. Deze mensen zaten in het hulpverleningscircuit. Dit hebben we 
samen met een collega opvang gedaan. De dieren waren er niet goed aan toe, gelukkig konden we 
een beroep doen op het dierenlot noodfonds voor 250euro.  

Geen afstandskonijnen, 14 adopties en 4 logees aan het eind van de maand. Tevens 10 zwerfdieren 
gebracht door de dierenambulance.  En drie konijnen van een ander opvang overgenomen die te vol 
zat. 

 

Juli 

ER  zijn 4 konijnen geadopteerd, 1 afstandskonijn, 8 dumpers en 6 konijnenlogees en een cavia.  

 

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.  

 

In augustus zijn toch ook nog 9 konijnen geadopteerd. Ook zijn er acht binnengebracht met de 
dierenamulance, verspreid over de maand.  

 

September 

In september zijn er 5 afstandskonijnen binnengekomen en zijn 13 konijnen geadopteerd. Ook zijn er 
twee dumpers gebracht en hebben we voor een andere opvang een groep van vijf konijnen 
gekoppeld.  

 

Oktober 

Er zijn 16 konijnen geadopteerd. Er zijn, ook door de herfstvakantie nog totaal 20  logees geweest.  
Daarnaast ook nog dumpers en afstand. De opvang is vol!  

 

November 

In november zijn er 13 konijnen geadopteerd. Zes konijnen via afstand binnengekomen. Ook zijn er 
drie konijnen bij een andere opvang opgehaald.  Twee logees maar.. Ook hebben we in november 
enorm genoten van de halfjaarlijkse dierenlot vrijwilligersdag!  

 

December 



In december zijn 3 konijnen geadopteerd. Vanwege de volle opvang zijn er deze maand geen 
afstandskonijnen binnengekomen.  Nog logees die de kerstdagen bij ons doorgebracht hebben.  

 

Kerstdonatie dierenlot. 

De laatste week van december zijn we gesloten geweest voor koppelingen en afstand.  

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.   


