
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. 
Voorlopig zal dat zo blijven.

In juni 2020 werd bij ons een hond gebracht die in beslag 
genomen was door de politie van Scherpenzeel. Het dier was 
achtergelaten in een woonhuis. De bewoners en eigenaren van 
Nala waren met de noorderzon vertrokken. Nala zat al een 
paar dagen opgesloten en kon nergens heen. Ze is uiteindelijk 
bij ons op De Hazenberg gebracht en had wat eigenaardige 
trekjes door geen of een verkeerde opvoeding. Zo was ze erg 
dominant naar mannen en ze hing constant in de mouwen van 
een medewerker. Als je contact zocht kon ze zomaar uitvallen 
naar je. Maar door aandacht te blijven geven en met veel 
meer beweging trok ze geleidelijk wat bij. Uiteindelijk was 
de tijd gekomen om een nieuw baasje te zoeken. Na diverse 
gesprekken met eventuele nieuwe baasjes hebben we het juiste 
adres gevonden. Er kwam een dame met haar moeder die 
direct alles bij haar konden doen. Het klikte meteen. Daarop is 
ze in juni 2021 op een boerderij geplaatst. Daar heeft ze direct 
de zoon des huizes in de hand gebeten. Gelukkig keken deze 
mensen verder dan dit incident en hebben ze haar niet terug 
gebracht. Daarna is het alleen maar beter gegaan met Nala en 
heeft ze haar gouden mandje definitief gevonden. 

Uit het bestuur
Bestuurswisseling
Begin van dit jaar hebben we afscheid genomen van Marius 
Sijtsma, na maar liefst 17 bestuursjaren. Marius was verhuisd 
naar het noorden van Overijssel  en het was niet praktisch het 
werk voor de Hazenberg op een zo’n grote afstand voort te 
zetten. We bedanken Marius hartelijk voor de vele jaren dat hij 
zich voor De Hazenberg heeft ingezet.

Gelukkig hebben we in Wendy Ruwhof een prima opvolger als 
penningmeester gevonden. Elders in dit Hazenbergnieuws stelt 
zij zich voor.

In het Hazenbergnieuws van 2020 hebben we al gemeld 
dat Sigurd von Ilsemann zijn bestuurslidmaatschap wilde 
beëindigen. Hij is inmiddels opgevolgd door zijn zoon Rutger. 
Ook hij stelt zich elders in het Hazenbergnieuws voor.

Het kattenpaviljoen
De plannen voor vernieuwing van het kattenpaviljoen zijn in 
een vergevorderd stadium. We hopen in de eerste helft van 
2022 een begin te kunnen maken met de verbouwing tot een 
heel nieuw verblijf voor de afstands- en zwerfkatten.

Donateurs
Als gevolg van het coronavirus waren er de afgelopen tijd 
veel minder pensiongasten. Hierdoor zijn de inkomsten die ook 
voor de exploitatie van het asiel nodig zijn veel minder dan 
in andere jaren. We hebben de bijdragen van donateurs 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.

De website
Op onze 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 

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:

 
 

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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Nala de husky



De nieuwe penningmeester stelt zich voor
Sinds maart van dit jaar ben ik de nieuwe penningmeester 
van de Hazenberg. Ik nam het stokje over van Marius Sijtsma, 
die eind vorig jaar afscheid nam. Laat ik me even voorstellen, 
ik ben Wendy Ruwhof, 70 jaar, met man en hond wonend in 
Doorwerth en sinds een paar jaar met pensioen.

Mijn werkende leven heb ik me vooral bezig gehouden met 
het milieu en de laatste acht jaar was ik wethouder. Na mijn 
pensioen wilde ik toch weer wat voor de maatschappij doen 
en ik meldde me op een site voor vrijwilligerswerk. Al snel 
kwam daar een reactie op van de voorzitter van de Hazenberg: 
er werd een penningmeester gezocht. Hé, een dierenopvang, 
dat sprak me meteen aan. Zelf heb ik altijd honden en poezen 
gehad. Verder vind ik het prettig dat de Hazenberg buiten 
het gebied ligt waar ik wethouder was, ik hou niet van 
het vermengen van belangen. Het kennismaken ging in de 
coronatijd natuurlijk een beetje moeizaam, maar via Zoom 
leerde ik een heleboel. Gelukkig heb ik ondertussen ook in het 
echt kunnen kennismaken en gezien wat een leuke organisatie 
Stichting de Hazenberg is, met erg betrokken mensen! En die 
honden en poezen zou ik allemaal zo willen meenemen, ik gun 
ze snel een goed thuis!

En nog een nieuw bestuurslid 
Op 1 januari 2021 ben ik Rutger von Ilsemann toegetreden 
tot het bestuur van de Hazenberg. Het stokje wat ik van 
mijn vader heb overgenomen, dat hij op zijn beurt ook weer 
van zijn vader heeft overgenomen. Het stokje waar mijn 
overgrootmoeder “Gravin Elisabeth van Aldenburg Bentinck” 
ooit mee is begonnen met het doorgeven. Zij was een wel 
bekend groot dierenvriend en degene die de Hazenberg ooit 
heeft opgericht en daarom is het stokje ook niet het enige wat 
zij heeft doorgegeven. Wij allen binnen de familie hebben een 
grote liefde voor dieren en zijn dan ook ons hele leven hiermee 
rijkelijk omringd. Als klein jongetje lag ik dan ook bij de hond 
in de mand en at ik het bix mee met onze paarden. De liefde 
voor dieren en de familiegeschiedenis maakt het dan ook een 
grote eer voor mij dat mijn vader vroeg of ik zijn plaats binnen 
het bestuur wilde overnemen.  

We leven in een nieuwe tijd, een tijd van snelheid, kwaliteit en 
flexibiliteit. Dit zie ik dan ook elke dag weer terug in mijn werk 
als vastgoed projectmanager. Hierin moet snel geschakeld 
worden en zorgen dat je kwaliteit en snelheid binnen je 
projecten levert. Anders doe je simpelweg niet meer mee 
tegenwoordig.  Als nieuw maar ook als jongste bestuurslid wil 
ik graag ervoor zorgen dat de Hazenberg in deze flexibiliteit 

mee kan en dat de kwaliteit die het altijd al heeft geleverd 
in de zorg voor dieren kan blijven waarborgen. Maar naast 
dat, hoop ik wellicht nog wel het meest, dat ook ik het familie 
stokje ooit mag doorgeven aan de volgende generatie binnen 
de familie. 

Wij vangen voor de gemeentes uit onze regio de zwerfdieren 
op. Zo ook natuurlijk kittens als die gevonden worden. Deze 
worden al op heel jonge leeftijd gevonden, soms al als ze één 
dag oud zijn. Dan komen de gastgezinnen in beeld. Wij hebben 
afspraken met gastgezinnen over wat en hoeveel ze kunnen 
opvangen. Fleskittens, wilde kittens of al zelfstandige kittens 
alsmede ook zwangere poezen. Het gebeurt ook dat er kittens 
vanuit een dierenkliniek gebracht worden, dit jaar eentje met 
een afgezette poot. Die gaan ook naar onze gastgezinnen 
voor de aandacht en verzorging. Het gezin zorgt dan dat er 
elke 2 uur een flesje klaar staat en dat het kitten gemasseerd 
word om de ontlasting op te wekken. Dit moet gebeuren tot 
een leeftijd van 4-5 weken, de leeftijd waarop het kitten 
zelfstandig kan gaan eten. Het gastgezin zorgt ook voor het 
socialiseren wat natuurlijk heel belangrijk is. De gastgezinnen 
zijn eigenlijk dag en nacht bereikbaar voor ons en voor de 
dierenambulance chauffeur die gevonden kittens ophaalt en op 
het adres  van het gastgezin brengt. Dit gezin kan dan direct 
beginnen met verzorgen want ze hebben alles in huis wat 
nodig is, zoals bijvoorbeeld kittenmelk of kittenbrokjes. Als 
de kittens rond de 8 weken zijn worden ze geënt en gechipt. 
Daarna blijven ze nog een week bij het gastgezin, waarna ze 
klaar zijn voor nieuwe baasjes.

Het chippen van uw huisdier.
Sinds april 2013 is het verplicht om uw hond te laten chippen. 
Voor katten is dit helaas nog niet zo.

Gelukkig zijn steeds meer dieren die bij ons binnen gebracht 
worden gechipt. Dit is belangrijk omdat via een chip de 
eigenaar van een dier meestal snel gevonden kan worden.
Helaas gaat het nogal eens fout bij de registratie waardoor wij 
geen eigenaar kunnen bereiken. Er kunnen gegevens ontbreken 
of de gegevens zijn verouderd, zoals bij verhuizing of een 
veranderd telefoonnummer. Hierdoor zit een dier vaak onnodig 
lang bij ons in het asiel en moet er uiteindelijk een ander tehuis 
gezocht worden. U kunt zelf checken of uw dier geregistreerd 
is en of de gegevens nog actueel zijn bij de Nederlandse 
Databank Gezelschapsdieren. (NDG) Verder beschikt ieder 
asiel, dierenarts of dierenambulance over een chiplezer die de 
gegevens van uw dier kan uitlezen.

Van wolf tot hond
Honden stammen af van de wolf. Of de mens contact 
gezocht heeft met de wolf of andersom is niet zeker. Beiden 
profiteerden van de situatie. Wolven werden door de mens 
gebruikt bij de jacht, het bijeenhouden van de kudde en om te 
waarschuwen tegen vijanden. En de mens kon er voor zorgen 
dat de wolf te eten kreeg. In de late laatste ijstijd veranderde 
de mens van een zwervend bestaan in boeren die lange tijd op 
dezelfde plaats bleven. Mogelijk zochten wolven in deze tijd 
de nabijheid van de mens op omdat ze hun afval als voedsel 
konden gebruiken. Maar het kan ook zijn dat domesticatie al 
eerder plaats vond door het inzetten van wolven bij de jacht 
of als waakhond. De wolf is een sociaal dier. Hij leeft, net als 
de mens in groepsverband, met een sociale rangorde, waarbij 
bepaalde wolven het leiderschap op zich nemen. Hierdoor 
kon de wolf aantrekkelijk zijn om de mens gezelschap te 
houden, waarbij de wolf de mens als leider beschouwde. Onze 
hond heeft nog veel gedragskenmerken van de jonge wolf 
overgehouden: de speelsheid, de behoefte om op ontdekking te 
gaan en de wil om een oudere of een leidersfiguur te volgen. 

De hond is een roofdier uit de familie van de hondachtigen en 
een gedomesticeerde ondersoort van de wolf. De hond komt 
op alle continenten voor, meestal in gezelschap van de mens. 
Al sinds duizenden jaren wordt de hond door mensen gebruikt. 
Het is aannemelijk dat de domesticatie van de hond al zo’n 
14.000 à 15.000 jaar geleden heeft plaatsgevonden.
In het oude Egypte tonen wandschilderingen aan, dat de mens 
destijds al veel gebruik maakte van dieren, bijvoorbeeld voor 
de jacht. Rond 1350 werden de eerste medische behandelingen 
van honden beschreven, die bij de jacht werden ingezet. In 
de zestiende eeuw werden honden niet meer enkel gehouden 
om bij de jacht te helpen, te waken, karren te trekken of 
lasten te dragen, maar ook als gezelschapsdier, zoals talrijke 
schilderijen tonen. Men begon ook om die reden op het uiterlijk 
van de hond te letten. Vooral in de laatste 200 jaar heeft 
gericht fokken een enorme vermenigvuldiging van rassen 
en varianten veroorzaakt. Geen enkele andere diersoort 
vertoont een dergelijke diversiteit. Vandaag bestaan er meer 
dan 400 hondenrassen, in de meest diverse vormen en maten, 
zonder alle kruisingen mee te rekenen. Ondanks deze grote 
verscheidenheid maken alle gedomesticeerde honden deel uit 
van dezelfde familie, Canis familiaris, die teruggaat tot de 
Canis lupus, de wolf.

Oormijt bij de dieren.
Ieder jaar hebben we te maken met katten en kittens die 
oormijt hebben. De oormijt is een parasiet die in het oor leeft 
en komt het meest voor bij kittens. Het is erg besmettelijk. 
Dieren hebben jeuk en krabben vaak aan de oren, ze houden 

Aantallen dieren en kosten 2020

Honden 
Zwerfhonden            31
Afstand honden         11
Geplaatste honden           16
Retour Eigenaar                              27

Katten
Zwerfkatten               152
Afstand katten         24
Geplaatste katten   162
Retour eigenaar             17 

Verkorte financiële gegevens 2020 
Uitgaven:
Personeelskosten  € 198.167
Huisvestingskosten €   31.896
Kosten asiel  €     2.685
Voeding  €  5.991
Beheerskosten  €   27.082
Dierenarts/medicijnen  €   17.094
Rentelasten € 9.791

Inkomsten:
Bijdragen gemeenten € 13.375
Overige activiteiten € 57.414
Legaten € 13.119
Donaties & Giften € 22.552

Tarieven vanaf 1 januari 2020
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

Gastgezin voor Hazenberg

hun hoofd scheef en er zit zwart stinkend materiaal in de oren.
Het wordt niet altijd snel opgemerkt omdat die mijt niet met 
het blote oog te zien is. Wanneer de dieren nagekeken worden 
bij ons kijkt de dierenarts met een otoscoop in het oor en 
kan dan de eventueel aanwezige mijten zien. Behandeling is 
mogelijk door middel van een pipet in de nek. Dit moet na 
4 weken herhaald worden, waarna meestal het probleem 
verholpen is. 


