
 

 

 

Januari 

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

In januari zijn er 11 konijnen geadopteerd, 12 binnengekomen, o.a.  afstand en dumpers.  Een aantal 
konijnen zijn (soms jaren geleden) bij ons geadopteerd en nu weduwe/weduwnaar geworden. 
Mensen willen dan stoppen met konijnen, en een konijn dat van ons afkomt mag altijd naar ons 
terug, deze gaat ook voor alle afstandskonijnen. Er zijn ook 3 koppelvakantielogees geweest, en we 
zien ook steeds meer dat i.p.v. een speeddate, de konijnen een weekje blijven logeren. Hierdoor 
hebben mensen thuis de gelegenheid om het verblijf goed schoon te maken (schoonmaakazijn), 
voordat het net gehuwde koppel terug komt.   

 

Ook zijn we voor twee pleeggezinnen een actie gestart op steunactie.nl, om twee flats aan te kunnen 
schaffen. Hiermee kunnen de pleeggezinnen de opvang ontlasten, door nog niet plaatsbare konijnen 
op te vangen.  

 

Februari 

In februari zijn er 12 konijnen geadopteerd, en ook vier konijnen via de dierenambulance 
binnengekomen.  Er zijn 2 logees geweest in de voorjaarsvakantie. 

 

Maart 

In maart zijn er 10 konijnen geadopteerd en 7 konijnen binnengekomen via afstand. We hebben ook 
twee logees gehad. 

 

April 

Onze entdag gaat door! En om het feest compleet te maken, maken we er de Hazel feestweek van. 
Hierbij zit ook een veiling, een wedstrijd, ook worden tal van leuke wetenswaardigheden gedeeld op 
onze facebook.  We hebben hier een mooi bedrag mee opgehaald. 

 

In april zijn er 13 konijnen geadopteerd, twee afstandskonijnen binnengekomen, en hebben we zes 
logees gehad. 

 

Mei 

In mei zijn er 7 konijnen geadopteerd, en twee afstandskonijnen binnengekomen. Daarnaast 4 
gedumpte konijnen die op straat liepen.   



 

Er zijn maar liefst 12 logees in onze opvang verbleven in de meivakantie, waarmee de 
vakantieopvang volledig volgeboekt was.  

 

Tevens is in mei het praktijkexamen Konijnenverzorger van het Konijnen Adviesbureau geweest, 
bijna allemaal zijn we geslaagd. Deze cursus is aangeboden aan onze vrijwilligers, om onze kennis 
van konijnen en hun gedrag te vergroten. De theorie heeft een aantal maanden geduurd, en het 
theorie-examen was ook in mei. 

 

Juni 

Er zijn 5 konijnen geadopteerd, geen afstandskonijnen binnengekomen. Wel 2 dumpers.  

 

Juli 

Er zijn 7 konijnen geadopteerd, ondanks dat het vakantie was,  5 dumpers binnengekomen , geen 
afstandskonijnen en onze vakantie opvang was als vanouds weer volgeboekt. 

 

Augustus 

In augustus zijn maar liefst 13 konijnen geadopteerd. Ook zijn er 8 binnengebracht met de 
dierenambulance, verspreid over de maand.  En daarnaast zijn er nog logees, drukke maand in de 
opvang.  

 

September 

In september zijn er 9 konijnen geadopteerd. Ook zijn er zes dumpers gebracht. En vier 
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. Daarnaat is 
de beslissing genomen om te gaan kijken naar een andere locatie, waar me meer ruimte voor opslag 
en kooien hebben.  

 

Oktober 

Er zijn 17  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.  

 

 

 

 



November 

In deze maand hadden we bijna een nieuwe locatie gevonden, echter ging dit op het laatste moment 
niet door. We blijven verder zoeken en hebben hulp met zoeken gekregen van diverse media en 
mensen, o.a. een makelaar.   

 

Daarnaast draait de opvang ook gewoon door, 12 adopties, geen afstandskonijnen en geen dumpers. 

 

December 

In december zijn 14 konijnen geplaatst. We merken dat de opvang nu echt leger wordt. Hopelijk 
vinden we snel een nieuwe locatie. Er zijn geen afstandskonijnen binnengekomen, helaas wel 5 
dumpers. 

 

We hebben dit jaar voor de tweede maal meegedaan met de dierenlot kerstactie x-mas station 
Arkel. We hebben Hazelbier,  Hazelthee en onze adventskalenders verkocht. Het geld wat we 
hiermee opgehaald hebben is o.a. gebruikt voor aanschaf van extra vangkooien en netten. Omdat 
het in de opvang druk is geweest in 2022 hebben we onze vrijwilligers getrakteerd op een leuke 
kerstborrel met hapjes, bij een particulier in de tuin. Dik verdiend!!  Op naar 2023! 

 

 

We zien in 2022 dat het aantal koppelvakanties van mensen die zelf twee konijnen hebben die om 
welke reden dan ook niet meer samen kunnen, is gestegen. Dit is voor ons een verdienmodel, wij 
vragen 50 euro voor een koppelvakantie en de konijnen verblijven een week bij ons. Door onze 
kennis en ervaring, en door diverse trucjes, lukt het ons vrijwel altijd om de voedster en 
gecastreerde ram weer verliefd te laten worden.   

Daarnaast verkopen wij onze Hazelmix door het jaar heen. Dit is een gezonde kruidenmix voor 
konijnen, en een gezond extraatje. Hier houden wij ook wat geld aan over, waarvoor wij de 
gedumpte konijnen weer kunnen helpen.  

 

In 2022 hebben we 130 konijnen uitgeplaatst.  Allemaal bij of met een maatje, en een 
verantwoordelijk baasje met een ruim verblijf.  Dit waren 50 voedsters, 64 rammen, 8 koppels.  

Er zijn 45 afstandskonijnen (deels terug na een eerdere herplaatsing en maatje overleden) 
binnengekomen in 2022.  

Er zijn geschat zo’n 50 dumpers binnengebracht, grotendeels via de dierenambulances, maar ook 
particulieren weten ons te vinden als ze een konijn vinden. Deze dumpers blijven allemaal minimaal 
14 dagen ‘in bewaring’ bij de opvang, wat wettelijk verplicht is.  


