
Radya kwam in 2013 als kitten op De Hazenberg. Al snel werd 
Radya geadopteerd en kreeg hij er een vriendinnetje erbij ge-
naamd Yasmine. Yasmine is een lapjeskat en zij werden al snel 
dikke vrienden.Wegens omstandigheden kon er niet meer voor 
ze gezorgd worden en kwamen zij in februari 2017 terug bij ons 
op De Hazenberg. Bij Radya werd op vrij jonge leeftijd epilep-
sie ontdekt, hiervoor krijgt hij tweemaal daags op vaste tijden 
medicijnen. Ook krijgt Radya een speciaal nierdieet omdat zijn 
nierfunctie niet goed was. De medicijnen en het dieet maakten 
het voor ons een uitdaging om een nieuw thuis te vinden. 

De zoektocht naar een nieuw baasje duurde al ruim een jaar, 
tot er een stel uit Meppel zich meldden. Zij kenden Radya en Ya-
smine al van onze website. Vanwege een grote verbouwing was 
het niet eerder mogelijk om te komen kijken. Voor hen waren 
de medicijnen en het voer geen probleem en vielen als een blok 
voor deze twee knuffels. We zijn ondertussen een aantal maan-
den verder en Radya en Yasmine zijn al helemaal gewend. Wij 
hopen dat zij nog vele jaren met elkaar mogen genieten! 

Het adres,  www.dierenasiel-dehazenberg.nl, is hetzelfde ge-
bleven maar daarachter gaat een website in een geheel nieuw 
jasje schuil. U vindt er vergelijkbare informatie als op de “oude” 

Uit de bestuurskamer

Wisseling van de wacht
In 2017 heeft dierenarts Derksen zijn werkzaamheden bij De 
Hazenberg beëindigd. De dierenartsen van dierenkliniek Leer-
sum zijn nu de vaste dierenartsen voor De Hazenberg. In het 
najaar zal de huidige voorzitter van de Stichting De Hazen-
berg, mevrouw A. Kooper aftreden. Zij is 19 jaar bestuurslid 
geweest en De Hazenberg is haar veel dank verschuldigd. In 
de bestuursvergadering in november zal de heer F. Frölich als 
bestuurslid en voorzitter worden benoemd.

AVG
Op onze website treft u de privacyverklaring aan waarin 
beschreven staat hoe De Hazenberg omgaat met persoonlijke 
gegevens.

Tarieven
De tarieven blijven in 2019 gelijk aan die in 2018. Verder op in 
dit Hazenbergnieuws ziet u de tarieven voor 2019.

Zonnepanelen
In het bestuur komt duurzaamheid vaak aan de orde. In het 
kader daarvan is ook meerdere keren gesproken over zonnepa-
nelen, vooral omdat onze nieuwe kennels daar goede mogelijk-
heden toe kunnen  bieden. Onderzoek heeft uitgewezen dat we 
zoveel panelen zouden kunnen plaatsen, dat we 80% van ons 
verwachte elektriciteitsgebruik kunnen opvangen. We houden 
u van de ontwikkelingen op de hoogte.

De website
Op onze vernieuwde website www.dierenasiel-dehazenberg.nl 
vindt u alle informatie betreffende De Hazenberg.

Openingstijden
De openingstijden zijn van dinsdag t/m zaterdag van 10.00 - 
12.00 uur en van 14.00 - 16.00 uur. Op zondag en maandag zijn 
wij gesloten.

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 
legaten, hebben wij hiervoor een formulier opgenomen. Mocht u overwegen om een legaat na te laten aan ‘De Hazenberg’, 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 (ANBI). Op basis van deze 
beslissing zijn wij vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Ons fiscaalnummer luidt: 0033.07.955

Informatie over legaten

Formulier voor testamentaire beschikking

Informatie voor nieuwe donateurs
Het voortbestaan van ‘De Hazenberg’ is afhankelijk van voldoende donateurs en begunstigers. De mogelijkheid bestaat om do-
nateur voor het leven te worden. U kunt zich voor een minimale bijdrage van € 15 per jaar als donateur aanmelden door onder-
staand formulier in te vullen en op te sturen of middels aanmelding per email: info@dierenasiel-dehazenberg.nl

Formulier voor nieuwe donateurs

Voornaam en naam:

Adres:

Postcode en Woonplaats:

Telefoonnummer:     Emailadres:

Datum en Handtekening:

Ondergetekende,

Voornaam en Naam
:

Geboortedatum:     Geboorteplaats:

Adres:

Postcode en Woonplaats:

verklaart hierbij te legateren aan: Stichting Nationaal Dierenpark ‘De Hazenberg’, 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:

 
 

Bergweg 12  •  3958 AB Amerongen  •  tel.: 0343-45 15 84
www.dierenasiel-dehazenberg.nl  •  info@dierenasiel-dehazenberg.nl
ING: NL68 INGB 0000004228  ABN-AMRO: NL64 ABNA 0483675164
KvK: 41177164
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site, maar wel veel overzichtelijker. Bovendien is de hele struc-
tuur van de website vernieuwd en dat betekent dat de site ook 
veel gemakkelijk te onderhouden is voor de medewerkers van 
De Hazenberg. Hierdoor kunnen dieren die een tehuis zoeken 
altijd meteen op de site geplaatst worden en kan ook de rubriek 
met allerlei nieuwtjes gemakkelijker actueel gehouden worden. 
Op de homepage treft u al meteen een link aan naar de katten 
in het asiel die een tehuis zoeken en ook de asielhonden zijn 
rechtstreeks bereikbaar. Ook de informatie over het pension is 
met één muisklik in beeld te krijgen.

Uiteraard is er op de homepage plaats voor de aankondiging 
van diverse nieuwtjes. Verder is er op de site veel informatie 
over De Hazenberg te vinden. Over de historie van het dieren-
asiel, over bestuur en de tarieven. Over de medewerkers, die 
allemaal met een fotootje en hun taak worden voorgesteld. 
Over wat er allemaal aan vast zit als u een dier uit het asiel 
wilt opnemen of aan het asiel wilt afstaan. En vanzelfsprekend 
is er ook een pagina met foto’s en filmpjes. Daarnaast is onder 
de kopjes Asieldieren, Pension, Helpt het asiel, Nieuws, Info en 
Contact de bij die onderwerpen behorende informatie te vinden.
Kortom, de nieuwe website biedt de bezoeker de mogelijkheid 
alles over De Hazenberg aan de weet te komen.

Onze huis klusser en voerleverancier Maarten Baatje is gestopt 
met zijn werk als voerleverancier van De Hazenberg. 

Bijna 40 jaar heeft De Hazenberg alle honden- en kattenvoer 
van dezelfde firma betrokken. Eerst van de schoonvader van 
Maarten, Dhr Veldhuizen. Toen die ermee stopte (na 5 jaar) 
nam Maarten de zaak over en leverden Maarten en zijn vrouw 
Marry ons voer, grit, zaagsel, eigenlijk alles. Maarten heeft ook 
een klusbedrijf “Eigen handig”.  Dus als er een klus te groot was 
voor De Hazenberg zelf, nam hij die met plezier aan. Zo heeft hij 
onze quarantaine grondig verbouwd en alle schuilhokken in de 
weides afgebroken en ook weer opnieuw opgebouwd. Hij heeft, 
zoals hij zelf zei, met veel plezier alle spullen geleverd. En hij 
had altijd hulp gehad (nou ja bijna altijd) met laden en lossen.
Hij kwam ook heel vaak rond koffietijd, waardoor er gelijk ge-
zellig gekletst werd en één en ander doorgenomen kon worden.
Kortom Maarten heeft ons altijd zo snel hij kon van alles 
voorzien en bestellingen geleverd. Maarten en Marry bedankt 
voor de service en veel plezier in jullie nieuwe huis. Bestuur en 
personeel van De Hazenberg. 

Op 14 november 2018 zal de huidige voorzitster van De Ha-
zenberg, het stokje aan mij overdragen. Ik ken dierenasiel De 
Hazenberg al zo’n 16 jaar. Als vrijwilliger op de Dierenambu-
lance en tevens door de diverse katten van De Hazenberg, 
welke wij een goed ‘thuis’ hebben kunnen bieden. Om de 
functie van voorzitter goed te kunnen vervullen, vind ik het een 
vereiste te weten, wat er zoal in een dierenasiel komt kijken. 
Dit is voor mij de aanleiding geweest, een aantal dagen mee 
te draaien. Het heeft mij geleerd, dat er dagelijks veel werk 
te doen is. Zo heb ik me bezig gehouden met het schoonma-
ken van alle honden kennels, bestemd voor de pension- en te 
herplaatsen honden. Het samen met de medewerkers begelei-
den van de honden, naar de speelweides, waar zij het nodige 
vertier hebben. Ik heb geholpen bij het scheren van een hond, 
met een huidaandoening. Dit, om de hond een betere medische 
verzorging te kunnen geven. Klanten te woord gestaan, welke 
hun hond in pension kwamen brengen en weer andere klanten 
(mede) geïnformeerd, over de aanschaf van m.n. katten (kit-
tens en volwassen katten). Als jarenlang kattenbezitter van nu 
nog 3 katten, kan ik daar door eigen ervaring, voldoende over 
vertellen. In het geval van medische vragen, was één van de 
medewerkers, mijn vraagbaak. Voor de herplaatsing van een 
dier, gaat daar een intakegesprek, aan vooraf. Hierbij wordt 
onder andere gekeken naar de geschiktheid, van het potentiële 
nieuwe baasje en de thuissituatie. Dit dient zoveel mogelijk 
aansluiting te vinden bij het dier, wat men voor ogen heeft. De 
bekroning was voor mij dan ook het kunnen herplaatsen van 
diverse kittens en een paar volwassen katten. Uiteindelijk is 
dat het doel, wat we met elkaar voor ogen hebben: tijdelijke 
opname van zwerf- en afstandsdieren, met de intentie ze bij een 
baasje met het juiste dierenhart en in de meest ideale omstan-
digheden, te herplaatsen. Een dag De Hazenberg is zeker divers. 
Het varieert van schoonmaakwerkzaamheden, (medische) 
verzorging van dieren, ontvangen van klanten en potentiële 
nieuwe baasjes, tot herplaatsing van dieren, in ontvangst ne-
men van dieren van de Dierenambulance en de administratieve 
verwerking (registratie e.d.) van de dieren. Het waren leuke 
en leerzame dagen. Hierbij realiseer ik mezelf, dat er een hoge 
mate van professionaliteit van de medewerkers wordt gevraagd 
en door hen wordt geboden. 

Fred Frölich

Poes Pully is bij De Hazenberg gebracht door het personeel van 
het bedrijf Pull B.V. Zij liep al jarenlang rond bij deze fabriek en 
werd altijd goed verzorgd door het personeel. Toen zij niet meer 
wilde eten en veel over gaf hebben ze haar door de dierenam-
bulance op laten halen. Zij hebben Pully voor onderzoek bij de 
dierenarts gebracht.
Ze is ongeveer elf jaar oud en heeft altijd op de warme machi-
nes van het bedrijf gelegen. Door het stof zijn haar longetjes 
wat vervuild en door het lawaai is haar gehoor wat bescha-
digd. Het personeel heeft De Hazenberg een donatie gedaan om 
Pully weer op te lappen. Dit is gelukt en Pully is nu toe aan een 
lekker huisje om haar oude dag door te brengen.

De temperaturen in de afgelopen zomer zijn een aanleiding om 
eens aandacht te besteden aan de problemen die de warmte 
voor onze huisdieren kunnen betekenen. 
Voor katten is een hoge buitentemperatuur zelden een pro-
bleem. Deze diersoort past zich aan, door een prettige ligplaats 
te zoeken en vervolgens minimaal actief te zijn. 
Bij honden kan het anders liggen. Al te enthousiaste honden 
kunnen te langdurig doorgaan met spelen of rennen. Dan 
moeten wij als mens voor ze nadenken en de activiteit tijdig 
afbreken. Het hijgen van honden is hun manier om af te koelen. 
Zweten kan een hond niet  of nauwelijks en door met de tong 
uit de bek te hijgen en daarmee water te verdampen koelt het 
lichaam af. Dieren met ademhalingsproblemen en vooral ook 
kortsnuitige honden, zoals bijvoorbeeld een Engelse buldog, 
kunnen veel moeite hebben met het hijgen. 
Gevolg kan dan benauwdheid en/of oververhitting zijn. Een 
bekende oorzaak van oververhitting is bij een hond die wordt 
achtergelaten in een auto. In de auto kan de temperatuur oplo-
pen tot boven de 50 graden en daarmee loopt ook de lichaams-
temperatuur van de hond op. Vanaf een lichaamstemperatuur 
van 41 graden krijgt de hond problemen. Om te beginnen 
sufheid die overgaat in bewusteloosheid en als de situatie niet 
veranderd mogelijk met de dood tot gevolg. Bij oververhitting is 
afkoelen geboden. De hond moet naar een koele ruimte worden 
verplaatst. Ook een koele vochtige doek zal verlichting geven. 
Een dierenarts kan met ondersteunende maatregelen  de over-
levingskans zo groot mogelijk maken.

Voerleverancier stopt na 40 jaar

Warmte en huisdieren

Het verhaal van Pully

“Weten waar we met elkaar 
voor staan!”

Aantallen dieren en kosten 2017

Honden 
Zwerfhonden                 53
Afstandhonden                   9
Geplaatste honden   11
Retour eigenaar          51

Katten
Zwerfkatten               165
Afstandkatten             44
Geplaatste katten   153
retour eigenaar          36

Verkorte financiële gegevens 2017

Uitgaven
Personeelskosten  € 188.371
Huisvestingskosten €   27.921
Kosten asiel  €     4.204
Voeding  €  6.879
Beheerskosten  €   37.578
Dierenarts/medicijnen  €   21.855
Rentelasten € 10.962

Inkomsten
Bijdragen gemeenten € 13.871
Overige activiteiten € 78.463
Legaten € 19.658
Donaties & Giften € 232.526

Tarieven 2018-2019
Afstand hond, geënt            70 euro
Afstand hond , niet geënt  100 euro
Afstand kat geënt                45 euro
Afstand kat, niet geënt        65 euro

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

Plaatsing hond  < 1 jaar  150 euro
Plaatsing hond  > 1 jaar  130 euro
Plaatsing kat                      85 euro
Plaatsing kitten                  75 euro

Maarten Baatje Pully


