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Hazenberg wetenswaardigheden
Uit het bestuur

In de historie van De Hazenberg is te lezen dat Gravin Elisabeth von Ilsemann Aldenburg Bentinck de aanzet heeft gegeven tot het oprichten van een toevluchtsoord voor dieren, en
voor de oprichting van De Hazenberg in 1955.
Al sinds jaar en dag hebben nakomelingen van mw. von
Ilsemann zitting in het bestuur van de Hazenberg. Na een
bestuurslidmaatschap van 27 jaren acht Sigurd von Ilsemann
de tijd gekomen het stokje over te dragen aan een volgende
generatie. In november van dit jaar zal zijn zoon Rutger de
plaats van Sigurd in het bestuur innemen.

Donateurs

Ook de Hazenberg heeft veel last van de Coronaperiode. Er zijn
in 2020 veel minder pensiongasten geweest, terwijl de vaste
kosten uiteraard doorlopen.
Hierdoor zijn de inkomsten die ook voor de exploitatie van het
asiel nodig zijn veel minder dan in andere jaren. Juist daarom
hebben we in dit coronajaar de donateurs heel hard nodig.
Draagt u De Hazenberg een warm hart toe en bent u nog geen
donateur dan kunt u zich daarvoor aanmelden via de website
www.dierenasiel-dehazenberg.nl . Aanmelding kan ook met
het formulier dat u elders in dit krantje aantreft.
Onze donateurs waren tot nu toe gewend bij het verzoek om
te doneren een acceptgirokaart te ontvangen. Aangezien er
nauwelijks nog gebruik gemaakt werd van deze kaarten en
ze wel onkosten geven zullen we vanaf nu stoppen met de
toezending. Uiteraard zal bij het donatie verzoek duidelijk
worden vermeld op welke wijze de overschrijving wel kan
plaats vinden.
Vanaf maart was het alleen op afspraak mogelijk naar De
Hazenberg te komen, zowel voor pensiongasten als voor
het uitzoeken van een asieldier. Voortdurend is gezorgd dat
alle bezoekers en de medewerkers zich aan de afstands- en
desinfectieregels kunnen houden. Helaas zal dat voorlopig zo
blijven.

Vrijwilligers/oproepkrachten
In het Hazenbergnieuws van 2019 stond een artikeltje over
stagiaires die op De Hazenberg een stage plek kunnen vinden.
Daarnaast is er ook plaats voor vrijwilligers/oproepkrachten,
die op afgesproken tijden een handje komen helpen, of die op
afroep beschikbaar zijn. In het begin zullen de werkzaamheden
zich beperken tot het verzorgen van m.n. de asieldieren en
pensionhonden. Een meer ingewerkte vrijwilliger/oproepkracht
zal door kunnen groeien naar informatie verstrekken aan
pensionklanten, potentiële nieuwe baasjes en herplaatsen van
asieldieren. Als je er wat voor voelt kom dan eens langs, uiteraard op afspraak.

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.
Vanwege het coronavirus was het vanaf maart alleen op
afspraak mogelijk naar De Hazenberg te komen, zowel voor
pensiongasten als voor het uitzoeken van een asieldier.
Voortdurend is gezorgd dat alle bezoekers en de medewerkers
zich aan de afstands- en desinfectieregels kunnen houden.
Helaas zal dat voorlopig zo blijven.

De website.

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

Ryan

Ryan werd in het voorjaar van 2018 bij ons gebracht met een
wond aan zijn staart en erge diarree. Na verder onderzoek
bleek er zelfs een stuk staart te missen. De ontlasting hebben wij laten onderzoeken en Ryan bleek last te hebben van
giardia. Een vervelende parasiet die vaak diarree veroorzaakt
en ook besmettelijk is voor mensen. Na een intensieve behandeling is de giardia verdwenen, vervelend genoeg bleef hij last
houden van dunne ontlasting. Omdat zijn staart niet opknapte
hebben we besloten deze te amputeren. Ryan voelde zich al
snel beter zonder die vervelende en pijnlijke staart. Maar de
ontlasting bleef dun. Na een aantal maanden verschillende
soorten dieetvoer en aanvullende supplementen werd dit iets
beter, maar bleef af en toe wat druppeltjes ontlasting verliezen. Waarschijnlijk heeft de verwonding toendertijd aan zijn
staart ervoor gezorgd dat er een spier niet goed meer zijn werk
kan doen waardoor Ryan incontinent is geworden. Na bijna
een jaar bij ons op de Hazenberg gewoond te hebben is Ryan

in februari 2019 verhuisd naar een lieve dame. Ryan heeft bij
zijn nieuwe thuis de mogelijkheid om veel buiten te zijn in een
overdekt verblijf. Binnen zijn de meubels bedekt met kleedjes
zodat alles makkelijk schoon te maken is. Wij zijn blij dat Ryan
een fijn thuis gevonden heeft en het hier ontzettend naar zijn
zin heeft.

Ryan

moeilijk. Maar wij zijn ook maar een zelfstandige stichting die
het van donateurs en legaten moeten hebben. Dus wij moeten
ook heel erg op de financiën letten. Daar komt ook nog bij
dat wij medische garantie moeten geven volgens de wet. Als
iemand bij ons een dier komt halen en het dier wordt na een
week ziek, dan zijn de kosten voor ons. Alleen zijn wij niet de
fokkers of handelaren waar deze wet eigenlijk voor gemaakt
is.
Wij krijgen vaak dieren van de straat, zwervers dus. Die
mankeren al vaak wat, dus dat betekent dierenartskosten
voor ons. En die kosten zullen door het asiel betaald moeten
worden.
Het is best heel vervelend als mensen echt een probleem hebben en wij ze niet kunnen helpen doordat er heel veel kosten
bij komen kijken. Dan hoor je om je heen dat mensen daar
rekening mee moeten houden bij de aanschaf van een huisdier,
maar soms kom je in situaties terecht waar je zelf ook niet
voor gekozen hebt. En dan heb je een probleem. Een probleem
voor zowel de eigenaar als voor ons. Je wil mensen die hulp
zoeken niet in de steek laten maar eigenlijk kun je weinig voor
ze doen. Want ook wij moeten de rekeningen kunnen blijven
betalen.

Bas

Hoe het werkt in een asiel
Dierenasiel De Hazenberg is in hoofdzaak asiel met een gedeelte hondenpension. Wij vangen de zwerfdieren op uit onze
omringende woonplaatsen. Ook nemen wij dieren op die om
welke reden dan ook niet meer door een eigenaar te houden
zijn, mits deze dieren herplaatsbaar zijn. Dus een heel gevaarlijke hond die al diverse bijtincidenten achter zich heeft nemen
wij niet op. Die heeft bij ons geen toekomst want die kunnen
wij niet veilig herplaatsen. Dat geeft vaak weer problemen
voor de eigenaar die afstand wil doen. Want een dierenarts wil
lang niet altijd meewerken om een dier te euthanaseren. Die
zegt al snel breng maar naar het asiel of naar een gedragsdeskundige. Maar niet elke hond is her opvoedbaar en dan
herplaatsbaar. En dan komen wij al snel weer bij het voorgenoemde punt. Die heeft hier geen toekomst en kunnen wij niet
veilig herplaatsen.
Ook komt het steeds vaker voor dat mensen hun huisdier bij
ons willen brengen omdat ze er geen geld meer voor hebben of
het dier is medisch niet in orde. Dat kan natuurlijk wel, maar
er zijn dan ook kosten verbonden aan het afstaan van een
huisdier. Daar komen dan ook nog vaak medische kosten bij.
Als een dier niet gezond is of bijvoorbeeld een gebitsbeurt nodig heeft dan komen er allemaal kosten bij en dat geeft weer
problemen voor de eigenaar want die heeft het financieel al

In juni 2019 werd Bas bij ons binnengebracht. Er werd gedacht
dat Bas aangereden was en daardoor een verwonding aan zijn
oog had opgelopen. Na meerdere antibioticum kuren wilde het
niet lekker herstellen. Er vormde zich een abces op zijn hoofd.
Na verder onderzoek bij de dierenarts bleek op een röntgenfoto te zien dat Bas een stuk hagel in zijn hoofd had zitten. Bas
is dus niet aangereden maar beschoten. Na een succesvolle
behandeling van het abces is besloten de kogel te laten zitten
en bas te gaan herplaatsen. Het risico van de operatie is groter
dan geen behandeling. Het kogeltje wordt uiteindelijk ingekapseld door het lichaam en Bas heeft daar geen last meer van.
Hij is in september 2019 verhuisd naar een gezin in Utrecht
waar hij het erg naar zijn zin heeft en graag in de tuin van het
zonnetje geniet.

Bas

Kattenluikjes
Er zijn eenvoudige kattenluikjes die gewoon naar binnen en
naar buiten altijd open gaan.
En er zijn luikjes die worden aangestuurd door een chiplezer
waarbij alleen een kat voor wiens chip het luik is geprogrammeerd er door heen kan. Die laatste kunnen vaak op
verschillende standen worden gezet. Wel er in, maar niet er
uit, andersom of helemaal dicht. Ook kunnen bij deze luikjes
meestal van meerdere katten de chip in het programma gezet
kunnen worden waardoor ook bij een meer-katten-huishouden
de functies van het luik kunnen worden gebruikt.
Naast een chiplezer zijn er ook luikjes die met een sensor via
infrarood worden bestuurd. Hierbij moet het sturingsmechanisme door de kat aan een halsband gedragen worden.
Toen ik een eigen kat door zijn kattenluik zag vertrekken bedacht ik mij dat het eigenlijk best wel knap is dat veel katten
gebruik weten te maken van een luikje. En daar heeft die kat
veel plezier van, want het luikje geeft een kat vrije toegang tot
het huis zonder dat ongewenste vreemdelingen naar binnen
kunnen. En het is toch mooi dat zoveel katten dat ooit snel geleerd hebben. Want dat is niet niks. Met je snoet zo hard tegen
een flap aanduwen dat die wijkt en je er onderdoor kunt. Best
een truc die je even moet leren.
Meestal moet je als eigenaar de eerst keer toch even moeite
doen om een kat over te halen hard genoeg tegen het luikje
aan te duwen. Het is goed om dan te beginnen met zelf het
luikje open te houden en de kat lokken, zo nodig met iets
lekkers. Daarna met het gesloten luikje proberen de kat te
verleiden door het luikje te gaan. Maar meestal kennen ze truc
na een keer en blijven ze gebruik maken van het luik.
Zo ging het tenminste met mijn rode huiskat. Toen ik recent het
luik met chiplezer moest vervangen liep hij er weer braaf op
verzoek doorheen om het luik te programmeren.
Zo niet de siamees die ik ooit had met een luik zonder chiplezer.
Ik wilde de siamees liever binnen houden en zou om die reden
een luikje met afstandsbesturing moeten hebben. Maar dat
was niet nodig. De siamees heeft jaren gezien dat de rode kat
er vrijuit door naar buiten ging en weer binnen kwam, zonder
dat hij zelf ooit heeft geprobeerd die truc na te doen. Dom was
die siamees niet, dus misschien was hij gewoon verstandig.
Hennie, bestuurslid De Hazenberg

Freek
In de zomer van 2019 werd er bij ons een herderpup van een
half jaar oud binnengebracht. De politie had een melding gekregen dat er een hond aan de boom zat vastgebonden en dat
bleek ook inderdaad zo te zijn. De ambulance werd ingeschakeld en hebben de pup verlost van zijn boom. Men had Freek
midden in het bos in Doorn achtergelaten, dus zijn wij heel
erg blij dat mensen hem toch hebben gezien en de instanties
in konden schakelen. Helaas had Freek geen chip en hebben
wij geen eigenaar kunnen vinden. Dus zijn wij op zoek gegaan
naar een nieuw huisje. Dit was hard nodig want een herder en
zeker een pup, komt hier opvoeding, aandacht en huiselijkheid
tekort, wat zeker niet goed is voor zo’n mannetje. Dat huisje
hebben wij gelukkig gevonden, maar niet in Nederland. Freek
is verhuisd naar Duitsland waar hij samen woont met een
herderteefje, een prachtig vrouwtje dat hem een beetje op kon
voeden. Daar is hij inmiddels mooi uitgegroeid tot een grote
sterke vent!

Freek

Aantallen dieren en kosten 2019
Honden

Zwerfhonden 2019
Retour Eigenaar
Geplaatste honden
Afstand

					
			

38
28
14
8

Katten

Zwerfkatten
Retour Eigenaar
Geplaatst
Afstand

212
19
245
65

Verkorte financiële gegevens 2019
Uitgaven

Personeelskosten
Huisvestingskosten
Kosten asiel
Voeding
Beheerskosten
Dierenarts/medicijnen
Rentelasten

Inkomsten

Bijdragen gemeenten
Overige activiteiten
Legaten
Donaties & Giften

Tarieven 2019-2020

€
€
€
€
€
€
€

194.375
31.175
4.631
8.570
29.170
27.590
10.202

€
€
€
€

16.555
96.371
167.292
19.029

Afstand hond, geënt
Afstand hond , niet geënt
Afstand kat geënt
Afstand kat, niet geënt

75 euro
105 euro
50 euro
70 euro

Pensionhond klein
Pensionhond middenslag
Pensionhond groot

12 euro per dag
13 euro per dag
14 euro per dag

Plaatsing hond
Plaatsing hond
Plaatsing kat
Plaatsing kitten

< 1 jaar 155 euro
> 1 jaar 135 euro
90 euro
80 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
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

Formulier voor testamentaire beschikking
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:

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:

