
 

 

 

Januari 

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

In januari zijn er 6 konijnen geadopteerd, 4 binnengekomen, o.a.  afstand en dumpers.  Er zijn ook 4 
logees geweest, allen opgehaald in of na de kerstvakantie.  

 

Februari 

In februari zijn er 6 konijnen geadopteerd, en ook vier konijnen via de dierenambulance 
binnengekomen.  Er zijn 6 logees geweest in de voorjaarsvakantie. 

 

Maart 

In maart zijn er 7 konijnen geadopteerd en diverse konijnen binnengekomen via afstand. We hebben 
ook twee logees gehad. 

 

April 

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

 

In april zijn er 4 konijnen geadopteerd, twee afstandskonijnen binnengekomen, en hebben we drie 
logees gehad. 

 

Mei 

In mei zijn er 8 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 

Er zijn zes konijnen geadopteerd, en 2 afstandskonijnen binnengekomen. Tevens 2 dumpers. En ook 
een tweetal halfwildjes via de wildopvang.  

 



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, ondanks dat het vakantie was,  5 dumpers binnengekomen , 4 
afstandskonijnen en maar 4 logees geweest. 

 

Augustus 

In augustus zijn toch ook nog 8 konijnen geadopteerd. Ook zijn er 3 binnengebracht met de 
dierenambulance, verspreid over de maand.  Er zijn toch nog 6  logees geweest.  

 

September 

In september zijn er 8 konijnen geadopteerd. Ook zijn er twee dumpers gebracht. Geen 
afstandskonijnen. De opvang is vol. Vanwege gezondheidsredenen bij ons bestuur en onze vaste 
vrijwilligers gaan we minder konijnen bij de opvang binnen laten komen. Hoe graag we ook alle 
konijnen willen helpen, het lukt ons gewoon  niet meer naast onze baan, huis, gezin etc.  

 

Oktober 

Er zijn 12  konijnen geadopteerd. Er zijn, ook door de herfstvakantie nog totaal 12 logees geweest.  
Daarnaast ook nog dumpers en afstand. Het blijft vol in de opvang. Er zijn twee afstandskonijnen 
binnengekomen die als wij ze niet zouden opnemen de dag erna in  het bos gezet zouden worden. 
Tja, wat doe je dan als opvang. Helaas hebben we een van deze twee konijnen een dag later in 
moeten laten slapen vanwege een tumor in de luchtwegen. 
 

November 

In november is het allerlaatste deel van onze verbouwing uitgevoerd: aanleg verlichting. Heerlijk, nu 
kunnen we in de avond weer gewoon koppelen en poetsten. Ook is er een koppel met kooi en al 
voor de deur gezet door een huilende mevrouw die na een ruzie terug naar een ander land moest. 
Tja, ook deze dieren hebben wij opgenomen en zijn welkom bij ons.  

 

December 

 

We hebben dit jaar voor de tweede maal meegedaan met de dierenlot kerstactie x-mas station 
Arkel. We hebben adventskalenders verkocht. Het geld wat we hiermee opgehaald hebben is o.a. 
gebruikt voor ehbo dozen voor onze vaste pleeggezinnen.  Op naar 2022! 


