
 

 

 

Januari 

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

In januari zijn er 12 konijnen geadopteerd, 5 binnengekomen, o.a.  afstand en dumpers.  Er zijn ook 
10 logees geweest, allen opgehaald in of na de kerstvakantie. 

 

We hebben een donatie van de Konijnenagenda ontvangen, hier zijn we superblij mee.  

 

Februari 

In februari zijn er 10 konijnen geadopteerd, en ook vier konijnen via afstand binnengekomen, 
gelukkig geen dumpers.  Er zijn 6 logees geweest in de voorjaarsvakantie. 

 

Tevens zijn we met een drietal vrijwilligers begonnen om een plan te maken voor de verbouwing van 
onze quarantaineruimte. Het dak lekt en er is schimmel binnen.  We hebben bij diverse stichting een 
financieel hulpverzoek ingediend, en we hebben van Stichting Abri voor Dieren en Stichting 
Dierenlot een grote donatie gehad, hierdoor kunnen we in april al starten met de verbouwing. 

 

Maart 

In maart zijn er 14 konijnen geadopteerd en diverse konijnen binnengekomen via afstand, ook zijn er 
drie konijnen van een andere opvang overgenomen. We hebben ook twee logees gehad. 

Ook heeft onze jarige dierenarts haar verjaardagsgeld aan ons gedoneerd, daar zijn we superblij 
mee! 

 

April 

Vanwege corona gaat onze entdag niet door. Dit is een domper.  

 

In april zijn er 12 konijnen geadopteerd, twee afstandskonijnen binnengekomen, En drie dumpers 
gebracht. In april is de nieuwe waterleiding en elektraleiding aangelegd bij de opvang. De tijd van 
een tuinslang is voorbij!   

 

Mei 



In mei zijn er 13 konijnen geadopteerd, en geen afstandskonijnen binnengekomen. Daarnaast 5 
gedumpte konijnen die op straat liepen.   

 

Alle geboekte vakantieopvang is geannuleerd, dit is een grote financiële tegenvaller voor ons, zeker 
met de huidige verbouwing. 

 

Juni 

In juni is het dak van onze quarantaineruimte vernieuwd. Eerst is deze ruimte leeg gemaakt,  
vrijwilligers hebben tijdelijk de konijen opgevangen die in de quarantaineruimte zaten. Na twee 
weken was deze verbouwing afgerond en konden we met inrichten beginnen. De vloer is ook gelijk 
aangesmeerd, en we hebben twee muisvrije kasten kunnen aanschaffen.  

 

Er zijn zes afstandskonijnen binnengebracht. Tijdens de verbouwing zijn we open gebleven voor 
adopties, en er zijn zeven konijnen geadopteerd.  

 

Juli 

Omdat onze verbouwing veel geld kost, de entdag geannuleerd was en we ook nog een bijna alle 
vakantieopvang missen, hebben we een online veiling georganiseerd. Zo hopen we geld in het laatje 
te krijgen. Hiervoor hebben we de dierenlot donatieverdubbelaar ingezet. Wat was dat een succes, 
er is ongeveer 900 euro opgebracht!  

 

Er zijn 5 konijnen geadopteerd, 3 afstandskonijnen binnengekomen , 4 dumpers en maar 2 logees 
geweest. 

 

Augustus 

In augustus zijn toch ook nog15 konijnen geadopteerd. Ook zijn er 3 binnengebracht met de 
dierenamulance, verspreid over de maand.  Er zijn toch nog 5 logees geweest.  

Ook hebben we in augustus een mooie overkapping neer kunnen zetten, hierin komt een 
buitenkeukentje, zodat we de afwas goed kunnen doen. 

 

September 

In september zijn er 18 afstandskonijnen binnengekomen en zijn 13 konijnen geadopteerd. Ook zijn 
er twee dumpers gebracht.  De opvang is vol. 

 

Oktober 



Er zijn 23  konijnen geadopteerd. Er zijn, ook door de herfstvakantie nog totaal 6 logees geweest.  
Daarnaast ook nog dumpers en afstand. Gelukkig is het weer wat leger in de opvang. 
 

We hebben van zooplus een grote donatie gehad. Hierdoor kunnen we eindelijk onze wens 
realiseren: foldermateriaal voor de opvang. Deze willen we onder regionale dierenartsen gaan 
verspreiden.  

 

November 

In november zijn er 15 konijnen geadopteerd. Zes konijnen via afstand binnengekomen. Vier logees 
maar.. Helaas is er dit jaar geen dierenlot vrijwilligersdag, en ook zit de kerstborrel er in december 
niet in. Daarom in november begonnen om een verrassingskerstpakket voor onze vrijwilligers te 
maken.  

 

December 

In december zijn 9 konijnen geadopteerd. Er zijn vijf afstandskonijnen binnengebracht.  Nog twee 
logees die de kerstdagen bij ons doorgebracht hebben.  De opvang is redelijk leeg, en dat maakt dat 
wij tijd hebben om extra schoonmaak en opruiming te doen, met de stoomreiniger alle hokken 
doorlopen, de opslag een keer goed herschikken.  

 

We hebben dit jaar voor het eerst meegedaan met de dierenlot kerstactie x-mas station Arkel. We 
hebben mondkapjes, kransen voor buitenvogels en konijnenkerstpakketten verkocht. Het geld wat 
we hiermee opgehaald hebben is o.a. gebruikt voor een nieuwe kast in de quarantaineruimte 
inclusief een behandelplek.  

 

Van Bouwstenen voor Dierenwelzijn hebben we een mooie donatie gehad. Hiervan gaan we de 
elektra aanleggen, de laatste stap van de verbouwing. We zijn klaar voor 2021! 

 


