
Hazenberg wetenswaardigheden

Uit de bestuurskamer

Wisseling van de wacht
Uiteraard had in het afgelopen jaar vooral het vertrek van
Hylke van Vliet de aandacht van het bestuur. Gelukkig kon
het bestuur beslissen dat Hylke werd opgevolgd door Arie
van de Haar die al jaren assistent beheerder was.
Omdat er toen een nieuwe medewerker nodig was is Daisy
Schonfeldt aangetrokken om die plek op te vullen. Over
alle drie treft u in dit Hazenbergnieuws wat informatie
aan.

Tarieven
Omdat alles nou eenmaal duurder wordt zag het bestuur
zich genoodzaakt de tarieven voor de pensiondieren met
ingang van 1 januari 2018 te verhogen. Verder op in dit
Hazenbergnieuws ziet u de pensiontarieven voor 2018.

Zonnepanelen?
Nu na de ingrijpende verbouwing ook de dakconstructie
kwalitatief beter is, gaat het bestuur onderzoeken of zon-
nenpanelen een haalbare, gewenste optie is.

De website
op onze website www.dierenasiel-dehazenberg.nl vindt u
op een overzichtelijke wijze alle informatie die er over de
Hazenberg te geven is. Van de historie tot de laatste
nieuwtjes ..

Openingstijden
De openingstijden zijn van dinsdag t/m zaterdag van
1000 - 12.00 uur en van 14.00 - 16.00 uur. Op zondag en
maandag zijn wij gesloten. Voor het pension is de
Hazenberg wel geopend op: zondag 10.00-10.30 en 15.45-
16.15 uur en maandag 10.00-12.00 en 14.00-16.00 uur.

De oude beheerders

Gedurende 38 jaar waren Hylke en Hermien van Vliet
beheerders van dierenasiel de Hazenberg. Wegens het be-
reiken van de pensioengerechtigde leeftijd kwam daar op 1

april van dit jaar een einde aan. De Hazenberg was 38 jaar
geleden alleen één gebouw met kennels en kattenhokken,
wel met speelweides voor de honden. Pas later kwam er
een prachtig verblijf voor de katten. En recent is een uitge-
breide ver- en nieuwbouw gerealiseerd, waarmee asiel en
pension aan de meest moderne standaarden voldoen.
Op donderdag 6 april was er in "De Tram" in Ameron-
gen een afscheidsreceptie voor medewerkers, familie
en vrienden van het beheerdersechtpaar. Tijdens deze
geanimeerde bijeenkomst werden Hylke en Hermien door
bestuur en medewerkers van de Hazenberg met bloemen
en cadeaus bedankt voor hun inzet. Ze worden opgevolgd
door Arie van de Haar, die al jaren als assistent beheerder
werkzaam was. Iedereen heeft er vertrouwen in dat Arie
de door Hylke en Hermien ingezette lijn kan voortzetten en
dat er daarmee weer een goede beheerder aan het hoofd
van de Hazenberg staat. De trouwe medewerkers zullen
hem daarin graag bijstaan. Alle reden voor het bestuur en
de medewerkers om het echtpaar en hun kinderen Sandra
en Bas nogmaals hartelijk te bedanken voor wat ze al die
jaren voor de Hazenberg betekend hebben.

De nieuwe beheerder,
Arie van de Haar
Een klein jaar geleden heeft de toenmalige beheerder
Hylke van Vliet aangegeven dat hij met pensioen wilde
gaan. Dat hield natuurlijk in dat er een functie van beheer-
der vrijkwam. Daar ik reeds 9 jaar zijn assistent beheerder
was zat ik het dichtste bij. Die taak leek mij wel een uit-
daging, dus ging ik in overleg met het bestuur. Wat kwam



daar allemaal bij kijken. Allereerst natuurlijk hoe gaat dat
er uitzien en wat zijn de gevolgen daarvan.
Nadat de gesprekken met het bestuur rond waren ge-
komen was daar nog de bedrijfswoning waar wij moes-
ten gaan wonen. Ik had met mijn gezin een leuk huis in
Veenendaal wat we zouden moeten achterlaten. Wij [mijn
vrouw Lia en ikl hebben twee dochters. De oudste:
Jurissa van 22 jaar werkt al enkele jaren als invalkracht
op de Hazenberg en volgt nog een opleiding in Amersfoort,
daar doet ze haar laatste studiejaar. Waarna ze een baan
wil gaan zoeken. De jongste: Danique is 20 en werkt sinds
dit jaar ook officieel als invalkracht [ze ging al wel altijd
mee om te helpenl en ze volgt ook een opleiding en zit ook
in haar laatste studiejaar. Dus de dierenliefde zit er bij
ons gezin wel in. De dames stonden niet te springen om
in het bos te gaan wonen, wij wel. Nadat we wat afspra-
ken gemaakt hadden stonden we allemaal aan de zelfde
kant. Maar aan het huis moest eerst wel wat gebeuren
zoals altijd het geval is. Er werd een bouwbedrijf in de arm
genomen voor de grote klussen en ik heb zo vaak als ik
kon meegeholpen. Toen die klaar waren stond de schilder
op de stoep die we ook zoveel mogelijk ondersteund heb-
ben om daardoor de kosten laag te houden. Het resultaat
mag er zijn, wij wonen nu in een netjes opgeknapt huis in
het bos. Mijn vrouwen kinderen wennen ook al aardig net
zoals onze diverse huisdieren. De honden vinden het hier
prachtig met die grote tuin. En de katten hebben hier goed
uitzicht overal vogels om naar te kijken maar niet om op te
eten. Ondertussen is de woning in Veenendaal opgeleverd
dus kunnen we ons op de tuin richten. Al met al een heel
avontuur, maar we hebben er zeker geen spijt van. Wij
hopen hier de komende 17 jaar met veel plezier te wonen.
En dan ga ik weer met pensioen.

Daisy Schonfeldt, een nieuwe
medewerker

Daisy kwam 7 jaar geleden al op de Hazenberg. Ze was
toen 15 en liep er stage voor haar opleiding tot paraveteri-
nair [dierenartsassistentel.
Omdat de verzorgende kant van het beroep haar meer ligt,
is ze na die opleiding overgestapt naar een opleiding in de
dierverzorging. Voor haar is vooral het contact met de die-
ren van belang en dat is er meer in een dierenasiel dan in
een dierenartsenpraktijk. Alles wat ze in de paraveterinai-
re opleiding heeft geleerd komt overigens nog steeds van

pas, want ook asieldieren kunnen ziek worden of gewond
of ziek binnenkomen.
Voor de opleiding dierverzorging heeft ze ook weer stage
kunnen lopen op de Hazenberg. Ze was ook regelmatig als
invalsters actief, maar in april werd haar grootste wens
vervuld, een echte baan bij de Hazenberg.
Ze werkt als regel 16 uur per week, maar in drukke perio-
des zoals de schoolvakanties is het een volledige 40-urige
werkweek.
Het werk bevalt haar erg goed, zeker ook het contact met
de colleqas. Ze heeft altijd goed met alle medewerkers
kunnen opschieten en is tussen de stageperiodes in ook
regelmatig even langs gegaan.

Daisy Schonfeldt
,

Daisy vond het vooral mooi om te merken dat asieldieren
van angstig en argwanend kunnen veranderen in gezellige
sociale dieren. Ze geniet er van als een hond heel duidelijk
laat merken dat hij haar kent en blij is dat ze binnenkomt.
Een van de asieldieren die haar nog duidelijk bij staat is
Shadow. Een ernstig zieke hond met een nieraandoening.
Langdurige opname in het asiel zou een probleem kun-
nen zijn vanwege de hoge kosten van de behandeling.
Maar voordat dat probleem zich voordeed kwam er een
eigenaar voor Shadow. Die heeft de hond opgenomen
ondanks de ziekte en de hoge behandelingskosten. Daisy
is steeds weer blij als ze deze hond met in baas zo nu en
dan eens tegenkomt. Thuis heeft ze alleen een valkparkiet.
De gezinssituatie is momenteel niet geschikt voor andere
huisdieren, maar zo gauw ze zelfstandig woont en het zelf
voor het zeggen heeft wil ze graag een hond of kat hebben-

Vlooien

Kleine bruine, springende diertjes tussen de haren van de
hond of de kat betekent: vlooien. Maar ook als je ze niet
vindt, sluit dat een vlooienbesmetting niet uit. Het oog valt
maar op een klein stukje huid en een vlo is heel snel een
stukje verder op.
Bovendien brengt de vlo maar een klein deel van zijn leven
door op de gastheer. Eitjes en larfjes bevinden zich altijd in
de omgeving van een dier, in het huis dus.
Vlooien verraden hun aanwezigheid vaak door de aanwe-
zigheid van vlooienpoep, zwart-bruine korrels tussen de
haren. Soms liggen op de ligplaats van een dier speldekop



kleine witte bolletjes, de vlooieneitjes. De vlo moet, om zich
voort te kunnen planten, bloed zuigen bij een hond of kat.
Bij honden en katten met een vlooienallergie wordt een
enkele vlooienbeet gevolgd door een allergische reactie,
die dagenlang een geïrriteerde huid en jeuk veroorzaakt.
Een ander gevolg van de vlooien kan het overbrengen van
een lintworm zijn. De vlo is de zogenaamde tussengastheer
voor de lintworm en de hond of kat kan besmet worden als
er, met het reinigen van de eigen vacht, een vlootje wordt
opgegeten. Vlooienbestrijding is dus voor alle huisdieren
van belang; bij allergische dieren moet de vlooienbestrij-
ding er bovendien op gericht zijn om iedere vlooienbeet te
voorkomen. Vlooien moeten zowel in het huis als op de die-
ren [alle honden en katten in een huis) worden bestreden.
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vlo
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Bij dieren met vlooienallergie is het van belang dat vlooi-
enbeten worden voorkomen. Met gebruik van een vlooi-
enmiddel dat werkt voordat de vlo gebeten heeft, kunnen
de allergieverschijnselen meestal volledig onder controle
gehouden worden.

Middelen speciaal voor bestrijding van de vlooien in het
huis zijn nog maar zelden nodig. Met gebruik van een goed
middel op het dier wordt de vlooienbesmetting in huis bijna
altijd voorkomen. Bij een juist gebruik zijn alle genoemde
middelen veilig. Welke keuze u maakt uit de beschikbare
vlooienbestrijdingsmiddelen hangt af van de huiselijke
situatie en van uw persoonlijke voorkeur.

Jara heeft vorig Jaar 23 dagen in het asiel gezeten. Er was
afstand van haar gedaan toen ze nog maar 9 maanden was.
Gelukkig vond ze na korte tijd een nieuw tehuis, waar ze
het goed naar de zin heeft.

Speelweide

Aantallen dieren en kosten 2016

Honden
Zwerfhonden .
Afstandhonden ..······· .
Geplaatste honden
Retour eigenaar

63
17
23
59

Katten
Zwerfkatten
Afstandkatten
Geplaatste katten .
retour eigenaar

177
19

202
20

Verkorte financiële gegevens 2016

Uitgaven
Personeelskosten €
Huisvestingskosten . €
Kosten asiel· €
Voeding. €
Beheerskosten €
Dierenarts/medicijnen €

204.909
24.508
5.296
9.965

30.217
24.638

Inkomsten
Bijdragen gemeenten
Overige activiteiten
Legaten .
Donaties & Giften

€ 16.244
€ 71.359
€ 44.110
€ 169.385

Tarieven 2018
Afstand hond, geënt
Afstand hond, niet geënt..... .
Afstandkatgeënt.... ...
Afstand kat, niet geënt

70 euro
100 euro
45 euro
65 euro

Pensionhond klein....................... 12 euro per dag
Pensionhond middenslag........... 13 euro per dag
Pensionhond groot 14 euro per dag

Plaatsing hond..................... f- 1 jaar
Plaatsing hond·· .. ·· ·· ..·..... -7 1 jaar
Plaatsing kat .
Plaatsing kitten .

150 euro
130 euro
85 euro
75 euro



Informatie over Legaten

Regelmatig ontvangt 'De Hazenberg' legaten. Dit is onmisbaar voor het voortbestaan van het dierenasiel; zonder schenkingen,
donaties en legaten kan het dierenasiel niet bestaan. Omdat er vaak vragen worden gesteld over de wijze van het regelen van lega-
ten, hebben wij hiervoor een formulier opgenomen. Mocht u overwegen om een legaat na te laten aan 'De Hazenberq', dan kunt u
onderstaand formulier invullen. Alleen dit formulier invullen is echter niet voldoende, U dient het formulier door een notaris te laten
bekrachtigen door middel van een notariële akte van uiterste wilsbeschikking,

Per 1 januari 2008 merkt de Belastingdienst onze instelling aan als Algemeen Nut Beogende Instelling IANBI). Op basis van deze
beslissing zijn wij vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Ons fiscaalnummer luidt: 0033,07.955

-~------------------------------------------------------------------------

Formulier voor testamentaire beschikking

Ondergetekende,

Voornaam en Naam:

Geboortedatum: Geboorteplaats:

Adres:

Postcode en Woonplaats:

verklaart hierbij te legateren aan: Stichting Nationaal Dierenpark 'De Hazenberq', Bergweg 12 te Amerongen de somma van:

In letters: In cijfers: €

Vrij van alle rechten en kosten, ook van het recht van schenk-en erfbelasting.

Datum: Plaats: Handtekening:

-~------------------------------------------------------------------------

Informatie voor nieuwe donateurs

Het voortbestaan van 'De Hazenberg' is afhankelijk van voldoende donateurs en begunstigers. De mogelijkheid bestaat om dona-
teur voor het leven te worden. U kunt zich voor een minimale bijdrage van € 15 per jaar als donateur aanmelden door onderstaand
formulier in te vullen en op te sturen of middels aanmelding per email: asiel.hazenberglclworldonline.nl.

-~------------------------------------------------------------------------

Formulier voor nieuwe donateurs

Voornaam en naam:

Adres:

Postcode en Woonplaats:

Telefoonnummer: Emailadres:

Datum en Handtekening:


