
April 2019 was het dan eindelijk zover! Hannes heeft een 
huisje gevonden. Nadat hij in juni 2015 bij ons werd gebracht 
met een vervelend probleem. Hannes plaste namelijk in huis 
door de aanwezigheid van de vele buurtkatten. Dit was zijn 
manier om te laten merken dat hij zeker niet gediend was van 
andere katten en dus liever ergens wilde gaan wonen waar 
hij het rijk alleen heeft. Naast het plasprobleem kreeg Hannes 
ook speciaal voer tegen blaasgruis wat het nog wat lastiger 
maakte. Omdat er na ruim 2 jaar nog niemand interesse in 
hem had hebben we geprobeerd er een ‘huiskat’ van te maken 
bij ons op De Hazenberg. Helaas beschermde Hannes zo zijn 
terrein dat hij zelfs de honden de deur wees met zijn klauwen. 
Zodoende kwam hij toch weer in ons kattenpaviljoen terecht. 
Na 4 jaar kwam daar dan toch de perfecte match! Hannes 
woont sinds april bij een man die niet werd afgeschrikt door 
het gedrag van Hannes. Meneer beschikt over een grote tuin 
aan het water. Hij heeft het hier uitstekend naar zijn zin en 
wij hopen dat Hannes hier nog een aantal gelukkige jaren 
mag hebben!  hopen dat zij nog vele jaren met elkaar mogen 
genieten! 

In oktober 2018 werd er bij ons een poes binnengebracht door 
de dierenambulance. Zij liep al een tijd rond in Veenendaal. Bij 
binnenkomst merkten wij al snel dat ze niet zo gecharmeerd 
was van mensen. Ze mepte er dan ook flink op los. Het idee was 
om haar te laten steriliseren en naderhand weer uit te zetten 

Uit de bestuurskamer
Wisseling van de wacht
Vorig jaar november hebben wij afscheid genomen van 
Antoinette Kooper als voorzitter van De Hazenberg. Antoinette 
was bestuurslid vanaf juli 1999. Bijna 20 jaar was ze betrokken 
bij het reilen en zeilen van De Hazenberg en heeft ze zich 
daarvoor ingezet. Ze was betrokken bij veel besluiten die het 
bestuur moest nemen, zoals in de afgelopen jaren de grote 
verbouwing met de aanleg van nieuwe kennels. Daarnaast 
moest het bestuur zich bezighouden met het personeelsbeleid 
en de aanstelling van Arie v.d. Haar als nieuwe beheerder na 
de pensionering van Hylke van Vliet. En natuurlijk waren er 
ook de vele kleine veranderingen en verbeteringen waarover 
het bestuur zich moest buigen. Antoinette heeft zich daar 
al die jaren volledig voor ingezet. De andere bestuursleden 
hebben haar daar dan ook hartelijk voor bedankt. Ze kreeg 
als afscheidscadeau een karaf met daarin het logo van De 
Hazenberg gegraveerd. Bij het aftreden van Antoinette heeft 
Fred Frölich het stokje van haar overgenomen. Hij had zich 
vorig jaar al in het Hazenbergnieuws voorgesteld.

Het kattenpaviljoen
Het verblijf van de katten is inmiddels 32 jaar oud en gaat 
gebreken vertonen. Daarom beraadt het bestuur zich op 
een grondige renovatie of een volledige nieuwbouw van het 
kattenpaviljoen. We hopen dit te kunnen combineren met het 
plaatsen van zonnepanelen, waar de daken van de huidige 
gebouwen niet geschikt voor zijn.

Tarieven
In verband met de hogere kosten van verzorging en voeding 
worden per 1 januari 2020 de asieltarieven met 5 euro 
verhoogd. De pensiontarieven blijven in 2020 onveranderd.

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 voor het pension wel geopend, maar is het asiel gesloten.
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op de plek waar ze gevonden is. Omdat ze niet meer terug kon 
naar die plek besloten we haar wat langer op De Hazenberg te 
houden en wat extra aandacht aan haar te besteden. Maar wat 
we ook probeerden ze bleef angstig en ons slaan. Gelukkig zijn 
er wel eens mensen die niet zozeer opzoek zijn naar een huiskat 
maar naar een dienstkat. De nieuwe eigenaar heeft haar 
omgedoopt tot Lizzy de landgoedkat. Lizzy is als muizenvanger 
terecht gekomen op een bosrijk landgoed vol muizen in Doorn. 
Al snel begon zij zich thuis te voelen en eet nu dagelijks haar 
buikje rond aan alle muizen die voorbij komen. Zelfs haar 
karakter sloeg snel om, ze komt nu het liefst even op schoot 
liggen of een aai halen. Ook voor Lizzy hebben wij het juiste 
huisje gevonden waar ze lekker de hele dag buiten in het bos 
kan jagen op alles wat beweegt.

Het hele jaar door hebben wij stagiaires van het Aeres en 
het Helicon. Wij kunnen stagiaires van diverse opleidingen 
een plek bieden, echter maar één tegelijk. Dit zijn dan wel de 
langere stages, 8 tot 10 weken per keer. De opleiding “Dier” is 
een algemene opleiding en mensen die stage lopen voor deze 
opleiding gaan meestal later nog een stapje hoger. Dat word 
dan “Paraveterinair”, een opleiding die vooral door dames 
wordt gevolgd. Dat is een meer gerichte opleiding; vaak 
komen zij de eerste stage lopen bij een pension of asiel en 
daarna bij dierenartsen. Zij worden dan, als alles goed gaat, 
paraveterinair bij een dierenartspraktijk. Dan is er nog een 
opleiding en dat is “Management”. Deze studenten moeten 
vaak een stageopdracht doen tijdens de stage. Dan bedenken 
we een project zoals bijvoorbeeld dagopvang voor honden en 
gaan deze studenten dat uitwerken. Wij kunnen ook projecten 
aanwijzen die bij ons in het verschiet staan, dan hebben we er 
allebei wat aan. De laatste tijd merken we dat lang niet alle 
bedrijven mee willen werken aan projecten of opdrachten die 
studenten moeten doen. En dat wij meer aanvragen krijgen van 

diverse richtingen. Er zijn nu zelfs studenten van de Universiteit 
Wageningen die een praktijkproject komen doen. Voor ons heel 
leuk en bijkomstig voordeel is dat er vaak een klik is met een 
stagiaire en dat die dan gevraagd wordt voor vakantiewerk bij 
ons.

Van 7 juni tot en met 1 december is het elke dag dierendag 
op Kasteel Amerongen! Want in de nieuwe themarondleiding 
Deftige Dieren staan de honden, paarden, poezen en alle andere 
dieren die ooit op de ‘Hoge Heerlijckheid’ woonden centraal.
Welke dieren leefden er op en om het fraaie Kasteel Amerongen 
en hoe gingen de adellijke bewoners daarmee om? Dat en meer 
kunt u ontdekken tijdens de themarondleiding Deftige Dieren. 
De rondleiding geeft een verrassend inkijkje in het dierenleven 
op het adellijk Huys vanaf de 17de eeuw en laat o.a. zien dat 
het standsverschil bij de mensen ook gold voor de dierenwereld: 
huisdieren werden vorstelijk vertroeteld en woonden upstairs 
bij hun baasjes, de andere dieren op het kasteel verbleven net 
als het personeel downstairs. 

Tijdens de rondleiding maakt u kennis met de huisdieren van 
de graven en gravinnen Van Reede en Van Aldenburg Bentinck 
en leert u alles over adellijke voorrechten en tradities, zoals de 
jacht en het houden van duiven en konijnen. Zelfs de beestjes 
die een dagelijkse plaag vormden voor de bewoners (en het 
huidige museum), zoals muizen, vlooien en luizen worden niet 
overgeslagen. 
Een speciale plek is ingeruimd voor Gravin Elisabeth von 
Ilsemann Aldenburg Bentinck (1893 - 1971), de laatste 
bewoonster van het ‘Huys’ en een dierenbeschermer van het 
eerste uur. Uit de wijde omgeving brachten mensen zwerfdieren 
naar het kasteel, waar de gravin ze een veilig onderkomen 
bood. 
De vele kattenluikjes in ‘het Huys’ zijn nog altijd zichtbaar. 
Toen het in en om het kasteel te vol werd met alle dieren die 
zorg nodig hadden, werden plannen gesmeed die leidden tot 
de oprichting van een regulier dierenasiel. Dat is het begin 
geweest van Dierenasiel De Hazenberg.

Stagiaires op De Hazenberg

Adellijke omgang met dieren 
op Kasteel Amerongen 
vanaf de Gouden Eeuw

Lizzy



Zo nu en dan worden grotere aantallen dieren in beslag 
genomen en ondergebracht bij De Hazenberg. Reden voor 
in beslagname is vaak ontruiming van een woning met 
ook een verwaarlozingssituatie van dieren en eigenaar. De 
reden van verwaarlozing kan een financieel probleem bij de 
eigenaar zijn, maar ook allerlei andere problemen (conflicten, 
psychische problemen) kunnen meespelen. Ook als een 
gezondheidsprobleem bij het dier niet behandeld wordt, 
is er sprake van verwaarlozing. De gemeente of de politie 
inspecteert de toestand in het betreffende huis en laat de dieren 
door de dierenambulance ophalen. Ze worden dan naar een 
asiel, dus soms ook naar De Hazenberg gebracht. Heel vaak zijn 
er bij de dieren geen geldige papieren.

Als bekend is wie de eigenaar is mag het asiel volgens de wet 
die dieren niet herplaatsen totdat er een officiële inbeslagname 
is of afstand gedaan wordt. Het gebeurt wel eens dat eigenaren 
nooit meer iets laten horen en de instanties het ook niet als 
een prioriteit zien. In de tussentijd komen alle kosten, die er 
medisch en voor de verzorging zijn, voor rekening van De 
Hazenberg. 
 
Het gaat nogal eens over grotere aantallen dieren, die door wat 
minder contact met mensen afstandelijk en slecht gesocialiseerd 
zijn. De medewerkers van De Hazenberg moeten dan veel tijd 
steken in het socialiseren voordat een dier eventueel in een 
nieuw huis geplaatst kan worden.  
 
Niet zo lang geleden zijn er uit één woning ruim 40 dieren in De 
Hazenberg geplaatst. Een groot probleem was daarbij ook nog 
eens dat de dieren besmet waren met de darmparasiet Giardia. 
Voordat dit bekend was, waren verschillende dieren al bij 
gastgezinnen ondergebracht. Onbewust en ongewenst waren er 
dus zieke dieren in de gastgezinnen geplaatst.
Alle dieren moesten daarna worden behandeld, zowel de 
in beslaggenomen dieren als de dieren die er contact mee 
hadden gehad. Het asiel is in verband hiermee drie weken 
geheel gesloten geweest. Verschillende instanties, zoals GGD, 
verwachten dat de situaties waarin het nodig is dieren in beslag 
te nemen steeds vaker voor gaan komen. Overigens zijn alle 
dieren die Giardia hadden er nu vrij van.

Giardia
Giardia is een ééncellige parasiet die zich vasthoudt aan de 
wand van de dunne darm. Hierdoor wordt de spijsvertering 
verstoord en krijgt het dier last van diarree. Niet alle dieren 
hebben symptomen, vaak jonge en oudere dieren hebben last 
van de terugkerende diarree. Giardia wordt verspreid door eitjes 
in de ontlasting van het dier. Het dier wast zich en zo komen de 
eitjes in het maagdarm kanaal terecht. Giardia is een zoönose, 
dit betekent dat ook mensen besmet kunnen raken. Daarom is 
goede hygiëne heel erg belangrijk. De diagnose wordt door de 
dierenarts gesteld door middel van een ontlastingsonderzoek.  
De besmette dieren worden behandeld met Panacur. De 
behandeling bestaat uit tweemaal een vijfdaagse kuur met een 
tussentijd van tien dagen. 

Gevolgen van ontruiming 
van een woning

Aantallen dieren en 
kosten 2018
Honden 
Zwerfhonden                64
Afstandhonden                              23
Geplaatste honden           30 
Retour eigenaar          57

Katten
Zwerfkatten               211
Afstandkatten             47 
Geplaatste katten   204
retour eigenaar          30

Verkorte financiële gegevens 2018
Uitgaven
Personeelskosten  € 195.526
Huisvestingskosten €   27.644
Kosten asiel  €     3.901
Voeding  €  10.463
Beheerskosten  €   28.064
Dierenarts/medicijnen  €   28.575
Rentelasten € 10.591

Inkomsten
Bijdragen gemeenten € 20.582
Overige activiteiten € 96.934
Legaten € 42.358
Donaties & Giften € 206.750

Tarieven 2018-2019
Afstand hond, geënt            75 euro
Afstand hond , niet geënt  105 euro
Afstand kat geënt                50 euro
Afstand kat, niet geënt        70 euro

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

Plaatsing hond  < 1 jaar  155 euro
Plaatsing hond  > 1 jaar  135 euro
Plaatsing kat                      90 euro
Plaatsing kitten                  80 euro

Giardia



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 
donateur 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: info@dierenasiel-dehazenberg.nl

Formulier voor nieuwe donateurs
Voornaam en naam:

Adres:

Postcode en Woonplaats:

Telefoonnummer:     E-mailadres:

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:


