Jaarverslag Stichting Dierenhulpencentrum 2015

Verslag uitgeoefende activiteiten Dierenhulpcentrum 2015

Konijnenopvang.
•In het jaar 2015 zijn bij het Dierenhulpcentrum 339 konijnen opgevangen.
•Van 292 konijnen werd afstand gedaan, waarvan 24 uit andere opvangen.
•20 konijnen kwamen binnen als zwerfdier.
•3 konijnen werden geboren tijdens verblijf in de opvang.
•12 konijnen zijn overleden of werden ingeslapen in de opvang.

Van de 339 konijnen zijn 251 konijnen in het jaar 2015 herplaatst bij een nieuwe eigenaar.

Assistentie verleent aan diverse dierenartsen door het Dierenhulpcentrum.
•Assistentie bij diverse (spoed) operaties .
•Opname diverse patiënten voor Intensive Care in het Dierenhulpcentrum tijdens ziekte,
nabehandeling, herstel na operatie, infuus etc.

Assistentie verleend aan Stg.Katimo (KAT In MOeilijkheden) gevestigd te Asenray.
•Opname kittens bij ziekte, verwonding etc.
•Opname moederpoezen met nest kittens.
•Geven van advies en ondersteuning in verband met diverse uiteenlopende problemen.

Assistentie verleend aan Stg. Buitengewoon gevestigd te Geleen.
•Begeleiding met het af- lammeren van de schaapskudde.
•Controle overige dieren aanwezig op zorgboerderij ( controle mest, parasieten, verwondingen etc.)
•Verzorging zieke dieren ter plaatse of middels opname in het Dierenhulpcentrum.
•Geven van voorlichting en educatie aan cliënten zorgboerderij in verband met dierziekten,
verwondingen en behandeling parasieten.

Service-ritten Dierenambulance.
•22 keer werd er in 2015 beroep gedaan op de dierenambulance van het Dierenhulpcentrum in
verband met particulier vervoer van dieren naar bijvoorbeeld een dierenarts, pension etc.

Invangen zwerf en wilde dieren.
•61 keer werd er in 2015, door diverse (overheid) instanties, beroep gedaan op het
Dierenhulpcentrum betreffende het invangen van dieren. Dit betroffen zowel gedomesticeerde
zwerfdieren alsook wilde dieren. Hierbij werden vangkooien, kastvallen, netten, vangstokken en
dergelijke gebruikt.

“Kleine” zorg aan dieren.
•43 keer werd er in 2015 beroep gedaan op het Dierenhulpcentrum als het gaat om de verzorging
van de vacht van dieren, denk hierbij aan trimmen, wassen etc.
•56 keer werden nagels van diverse diersoorten geknipt door medewerkers van het
dierenhulpcentrum in 2015.
•60 keer werden in 2015 de gebitten van konijnen en cavia’s geknipt en gevijld.
•9 keer werden bij diverse soorten kromsnavels de vleugels en snavels geknipt.
•Diverse overige “kleine” zorg werd in 2015 aan talloze dieren gegeven.

Advies en informatie.
•Via persoonlijk gesprek, per telefoon of via de e-mail is door het Dierenhulpcentrum, aan talloze
particulieren advies of informatie gegeven betreffende verzorging, huisvesting, voeding etc.

Assistentie verleend aan Dierenpolitie.
•Diverse keren is er door de eenheid Dierenpolitie van de Politie Limburg beroep gedaan op het
Dierenhulpcentrum in de vorm van het geven van advies en ondersteuning in verband met diverse
uiteenlopende problemen.

Dierenhulpcentrum als laatste strohalm.
•Door bemiddeling en doorzettingsvermogen heeft het Dierenhulpcentrum in 2015 diverse mensen
geholpen betreffende directe noodhulp aan dieren wanneer zij bij andere instanties vergeefs om
hulp hadden verzocht.

Eerste noodzakelijke opvang inheemse wilde dieren 2015.
•

26 Egels

•

5 Houtduiven

•

4 Turkse tortelduiven

•

1 Eekhoorn (juv)

•

4 Hazen (juv)

•

8 Wilde konijnen

•

4 Merels (juv)

•

1 Vink (juv)

•

6 Gierzwaluwen (juv)

•

2 Boerenzwaluwen (juv)

•

2 Koolmezen (juv)



3 Gier zwaluwen



1 Kleine bonte specht



1 Grauwe vliegenvanger



3 Kraaien



2 Eksters



6 Huismussen

Al deze dieren zijn binnen de wettelijke gestelde termijn van 12 uren onderbracht bij een opvang met
de daartoe benodigde ontheffingen.

Eerste noodzakelijke opgvang exotische / uitheemse diersoorten 2015.
•1 Roodwang moerasschildpad
•2 Geelwang moerasschildpadden
•2 Grasparkieten
•1 Rosella (Australische parkiet)
•8 Zebravinken
•4 kanaries
Deze dieren zijn ondergebracht bij daarvoor ingerichte opvangen.

Opgevangen overige gedomesticeerde dieren 2015.
•

4 diverse soorten hamsters

•

2 Tamme ratten

•

14 diverse rassen sier/reisduiven

•

1 Geit



3 Kippen



84 katten en kittens



7 honden (zwerf)



2 (fles) Lammeren

Herplaatste overige gedomesticeerde dieren.
•In 2015 zijn 33 gedomesticeerde dieren herplaatst bij een nieuwe eigenaar.

