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Jaarverslag 2017 
 
Het is weer tijd om terug te kijken naar het jaar 2017, wat is er gebeurd, wat speelt er en hoe gaat 
het met het Dierentehuis Leerdam?  
 
Hieronder een beknopt overzicht van de cijfers; 
Honden 
Afstand  ;    15 
Zwerfdieren ;   19 
Plaatsingen ;   12 
Retour eigenaar;   15 
 
Katten 
Afstand  ;   27 
Zwerfdieren ;   134 
Plaatsingen ;   113 
Retour eigenaar;   20 
 
Via Crowdfunding hebben we dit jaar twee successen behaald!  
Een schitterende loopplank voor onze dove, blinde, Jakob en behendigheidsspelletjes voor katten 
zodat zij in het kattenverblijf ook nieuwe uitdagingen krijgen. Iedereen bedankt voor zijn/haar 
donatie! 
 

                       
 
 
Van het Thomashuis in Culemborg hebben we een mooi bedrag ontvangen om te gebruiken voor het 
Dierentehuis, ook hier zijn wij ontzettend blij mee! 
 
In 2015 zijn wij gestart met het inzamelen van kleding via de container van Dierenlot, dit project 
loopt nog steeds en levert ook dit jaar weer een aardig zakcentje op. 
 
De honden gaan nog steeds regelmatig uit hun hok en trainen dan met de vrijwilligers onder 
begeleiding van Margreet Stam, hondengedragstherapeut. Ook wordt door dit groepje profielen 
gemaakt van de honden die in het asiel zitten zodat toekomstige eigenaars zoveel mogelijk weten 
van hun hond en een plaatsing meer kans van slagen heeft. 
 
Ook dit jaar weer een ouderwets gezellige open dag die druk bezocht werd. De asielhonden hebben 
voor het eerst een demo behendigheid gegeven en de reddingshondenvereniging heeft ook een 
spetterende demo gegeven met in de hoofdrol, Bertje ex-asielhond. De open dag heeft rond de  



 € 1300 opgebracht, bovendien hebben 5 katten een nieuw baasje gevonden deze dag! De vers 
gebakken wafels, specialiteit van de open dag, waren niet aan te slepen! 
 
Tijdens de vakantie hebben we gemerkt dat het pension dit jaar ook weer aantrekt, we zaten vol! De 
honden en katten hebben een fijne vakantie in het Dierentehuis gehad!  
 
Rond dierendag stond een hondenbench in  volgende supermarkten, AH, Emte en MCD, die mensen 
konden vullen met voer en dierenbenodigdheden voor de dieren in het asiel. Dit was een giga 
succes! 
 

 
 
De collecte is heeft eerste week van oktober plaatsgevonden. Dit is zeker niet voor niets geweest, we 
hebben een mooi bedrag opgehaald. Dit resultaat is mede dankzij de inzet van onze nieuwe 
coördinatoren tot stand gekomen. 
 
Op de markt bij de Lingesteyn hebben wij gestaan met Moortje en kerstspullen en hebben wij een 
bedrag van € 186 opgehaald. 
 
Dit jaar is er een uitje georganiseerd voor alle vrijwilligers die in het Dierentehuis werken als dank 
voor hun inzet. We zijn uit eten geweest en wezen bowlen, tevens hebben van deze gelegenheid 
gebruik gemaakt om een aantal jubilarissen te huldigen. 
 

                               
 



De vrijwilligers lopen iets terug in aantal in 2017, mensen die graag wat willen betekenen voor het 
Dierentehuis zijn dan ook meer dan welkom om ons inspirerende team te versterken! 
 
Het Leerdams Kunstenaars Collectief heeft ons een schilderij geschonken dat gemaakt is door 
bezoekers van de jaarlijkse kunst-vierdaagse. Dit Schilderij heeft een mooi plekje gekregen in het 
Dierentehuis. 
 

                          
 
De Lions club van Leerdam heeft voor de honden ook voor de nodige uitdaging gezorgd; wij hebben 
twee superkwaliteit tunnels ontvangen waarin de honden eindeloos kunnen spelen op de pleinen. De 
honden en wij zijn hier ontzettend blij mee en genieten hiervan!  
 

                                                      
 
Vrijwilligers staan met zelfgemaakte dieren, kaarten, kaarsen, vogelvoeder kopjes op de kerstmarkt 
van de Lingebolder in Leerdam. We hadden een heel mooi plekje in het hoofdgebouw en stonden 
dus lekker binnen. De opbrengst was het waard! 
 
Op de kerstmarkt in Leerdam echter moesten we sneeuwstormen en ijzige kou trotseren, we hebben 
ons daar in ieder geval van onze ijzersterke kant laten zien. 
 
 
 



Vlak voor Kerst bracht de school ‘de Zandheuvel’ uit Asperen spullen voor alle dieren in het 
Dierentehuis.  
 

 
 
In december hebben we op de valreep te horen gekregen dat wij met het Dierentehuis toch een 
andere locatie krijgen in verband met het project Broekgraaf. We gaan hierover in gesprek met de 
gemeente. 
 
Wat betreft het bestuur van het Dierentehuis zijn er verschillende ontwikkelingen; 
 
Arie Amptmeijer is voorzitter af maar nog wel penningmeester 
Laura Krah is onze nieuwe secretaris (gedeeltelijke penningmeester) 
Margreet Stam is onze nieuwe voorzitter. 
 
Nieuwe bestuursleden en vrijwilligers zijn altijd welkom! 
 
Als afsluiting willen wij iedereen bedanken die ons in 2017 een warm hart hebben toegedragen in 
welke vorm dan ook! 
 
 
 
 


