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STICHTING DIERENPIRAMIDE 

Jaarverslag 2012 

Dit jaar is het 20 jaar geleden dat de Stichting Dierenpiramide werd 

opgericht, toen als : “Stichting Dierenpiramide Waalwijk”. Sinds haar 

oprichting in 1993 is er veel gebeurd en veel veranderd. In eerste 

instantie was het de bedoeling om uitsluitend als regionale opvang te 

fungeren, maar al snel werd de verwijzing “Waalwijk” verwijderd, 

omdat er hulpvragen kwamen vanuit het hele land. Het werven van 

fondsen  en het houden van collectes verliep soepel, omdat er nog geen 

sprake was van het CBF. Ondanks de vele maatschappelijke 

veranderingen en de daarmee gepaard gaande veranderde eisen en 

mentaliteit, is het bestuur van de stichting erin geslaagd om de 

doelstellingen en werkzaamheden in tact te houden.  Dit leidde er in 

2006 ondermeer toe, dat de stichting de nationale “Lemstraprijs” in 

ontvangst mocht nemen . De toekenning van de prijs  is tot op de dag 

van vandaag een positieve stimulans om de doelstellingen van de 

stichting te blijven voortzetten. 

De stichting heeft de veranderende maatschappelijke ontwikkelingen 

steeds gevolgd en kreeg de ANBI status toegekend. Ook fungeerde de 

stichting zowel als erkende ,en  als maatschappelijke stageplaats. 

Vrijwilligers werden terdege voorbereid op de door henzelf gekozen 

taken en werkzaamheden, en bestuursleden volgden cursussen  zoals 

Vakbekwaamheid Honden- en Katten besluit, gedragstherapie cursussen 

voor honden en cursussen fondsenwerving  Ook op het gebied van 

samenwerking  met andere dierenhulporganisaties werd het nodige tot 

stand gebracht . Maar uiteraard heeft de stichting de afgelopen 20 jaar 

voornamelijk veel dieren terzijde kunnen staan, en hen veel vormen 

van (brood)nodige hulp kunnen bieden: opvang voor langere of korte 

tijd, verzorging ( hieronder valt ook de hulpverlening aan zwerfkatten 

zoals voeren, ontwormen, en castreren/ steriliseren), 

gedragsbegeleiding, bemiddeling,en herplaatsing. Maar ook gericht 

doorverwijzen (bv. in geval van reptielen of vogels), en individuele 

begeleiding valt onder het brede scala van hulpverlening dat de 

stichting Dierenpiramide binnen de door haar gestelde doelstellingen 

kan bieden. 

 

Anne van Lith 

Voorzitter 
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In de maand januari is de computer vervangen voor een Acer laptop en 

is geïnstalleerd door de webmaster. Hulpverlening aan ouderen in de 

vorm van vervoer naar de dierenarts, en verzorging van dieren aan 

huis. Hulpverlening en advies gegeven in verband met de verzorging en 

opvang van een verwaarloosde kat. Bemiddeling bij de herplaatsing 

van een aantal dieren: 2 konijnen, 2 oudere katten en een jonge hond, 

waar de eigenaren niet genoeg tijd voor blekken te hebben. Het afhalen 

van oud brood kunnen verlengen voor 2012. Op 20 januari vergadering 

gehad i.v.m. de slechte gezondheid van de penningmeester en wie zijn 

taak overneemt, en het plannen van de fondsenwerving voor 2012. 

Besloten is, dat Ed Spanjerberg en Anne van Lith samen de taak van 

Peter Meeuwese overnemen . 
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In de maand februari zijn er geen dieren opgevangen of bemiddeld. 

Het bestuur heeft zich georiënteerd op het gebruiken van de Social 

Media  om de naamsbekendheid van de stichting te vergroten en ook 

meer fondsen te werven. Hiervoor heeft het bestuur overleg gehad met  

het  bedrijf “Puur  Idee “te Stadskanaal. 

 

 

 

 

 

 



 30-1-2013 

 4  

 

In maart heeft de Stichting een 6 tal konijnen opgevangen, die door 

“ouderdom” niet meer welkom waren bij hun eigenaren. Bij opvang 

bleken de dieren in redelijke staat van gezondheid te verkeren.        

Twee van hen zijn  voorlopig  ondergebracht in de dependance te 

Zuidwolde  , 2 zijn bij Anne opgevangen en 2 konden worden 

herplaatst. Verder heeft de stichting een tijdelijke opvang kunnen 

faciliteren voor een pony, die na verhuizing weer terug kon naar de 

eigenaren. 
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In de maand april werd contact gelegd met het Centrum voor 

Geneeswijzen in Ter Apel, voor het eventueel tot stand brengen van een 

samenwerking, waarbij het centrum de ruimte kan faciliteren voor het 

geven van voorlichting, waarbij mensen persoonlijk te woorden worden 

gestaan. Ook gedragsproblemen en aanschaf adviezen kunnen worden 

besproken. Tevens is contact gezocht met Henk de Boer van het 

Streekhistorisch museum, om te kijken of hij een bijdrage kan leveren 

aan het vergroten van de naamsbekendheid van de stichting , en het 

werven van donateurs, maar in juli bleek dat hij eigenlijk nauwelijks 

gemotiveerd was om iets toe te voegen aan de werkzaamheden van de 

stichting. Verder werd er deze maand een aantal keren op een hondje 

gepast van een oudere dame die regelmatig naar het ziekenhuis moest. 

Voor het vinden van vrijwilligers is contact gezocht met het AOC Terra 

college te Emmen. Voor het werven van fondsen werden het Oranjefonds 

benadert en de st. Menodi.  Anne werd uitgenodigd voor een gesprek bij 

RTV Stadskanaal, en RTV Noord zond een nieuwsbericht uit om meer 

donateurs te werven, en er hebben zich studenten gemeld van het 

Hunze college te Groningen voor het maken van en portret van Anne als 

afstudeer opdracht. Ook werd een idee van Anne opgegeven voor de 

nationale zorgvernieuwingprijs. 



 30-1-2013 

 6  

 

 

 

Er is in de maand mei samenwerking gezocht en overleg geweest met 

Humanitas in de persoon van Ronald Heereman om te bepalen of er 

wellicht een vorm van samenwerking  mogelijk is tussen Humanitas en 

de stichting dierenpiramide bij het starten van opvang waar mensen 

met huisdieren welkom zijn, en het eventueel oprichten van een nieuwe 

stichting om dit doel te realiseren. Verder is ter sprake gekomen een 

eventuele deelname aan het bestuur van Heereman  van de stichting 

dierenpiramide. In mei zijn tevens een aantal konijnen opgevangen, en 

een zwerfkat is opgevangen door de dependance te Zuidwolde. 

Verder zijn er 2 particulieren bijgestaan die problemen hadden met het 

gedrag van hun katten, en is eveneens met een particulier een afspraak 

gemaakt voor wekelijkse training en begeleiding met haar hond. 
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Deze maand werden er 5 katten opgevangen: 3 zwervers en vervolgens  

2 katten  die van particulieren die afkomstig zijn. Een van deze jongen 

katjes moest onmiddellijk weg, omdat hij het nest ontsierde vanwege 

zijn ene blinde oog : een geboren afwijking. Het katertje was maar 

4weken en moest bijgevoerd worden en drinken met de fles. Het andere 

poesje van ongeveer 6 maanden was niet meer nuttig: zij had op haar 

jonge leeftijd al een dood nest kittens ter wereld gebracht, en bleek 

bovendien een gebroken schouderblad te hebben. De zwerfdieren 

konden worden ingevangen  in de achtertuin van een particulier. Twee 

van hen zijn herplaatst, want ze bleken goed benaderbaar. De derde 

kon worden ondergebracht bij een  andere organisatie, gespecialiseerd 

in de opvang van schuwe / verwilderde katten. Verder heeft de stichting 

zich ontfermd over een kater die aan was komen lopen bij een boerderij. 

Hij mag van de eigenaar wel blijven lopen, maar hij wordt verder 

verzorgd door de stichting. Uiteraard is hij gecastreerd. 
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Een drukke maand was de maand juli in verband met het invangen 

van een groep zwerfkatten i.s.m. een collega opvang. Dit heeft veel  tijd 

in beslag genomen, omdat het achtergelaten dieren betrof, die 

langzaam aan het verwilderen waren. Bovendien bleek de schuwste 

poes zwanger te zijn.  Heeft weken geduurd voor dat de klus geklaard 

was, en we moesten zelfs erg creatief handelen om de moederpoes met 

haar kittentjes uiteindelijk in t e vangen. De dierenpolitie is 

geïnformeerd over de achtergelaten dieren. De dierenbescherming 

wilde niet meewerken, en Anne heeft de gemeente Stadskanaal 

aangesproken over het feit dat ook het asiel niet heeft ingegrepen, 

terwijl zij wel subsidie ontvangen. 
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In augustus is een collega opvang terzijde gestaan met een verhuizing. 

Dit in de vorm van zorgverlening aan de daar aanwezige dieren, 

schoon en opknapwerkzaamheden . Ook deze maand konden we weer 

hulp bieden aan een aantal katten, en een aantal van deze groep is 

inmiddels herplaatst.  Er is een oudere dame geholpen met vervoer naar 

de dierenarts met haar hondje. Er is een honden cursus gevolgd met 1 

van de opgevangen honden. Dit dier ontbrak het aan iedere vorm van 

opvoeding, en dus was ook socialisatie nodig. We moesten deze maand 

Dusty in laten slapen: ze is ruim 18 jaar geworden en heeft het grootste 

gedeelte van haar leven bij de stichting doorgebracht, nadat ze door 

de politie in beslag was genomen, en in een abominabele staat bij de 

stichting terecht kwam. Oorzaak : een akelige scheiding waarvan dit 

hondje het slachtoffer werd. Nadat ze eindelijk opgeknapt was,bleek ze 

zo goed met alle deren overweg te kunnen, dat we besloten om haar te 

houden en haar mee te laten helpen bij de inburgering van dieren die 

werden opgevangen. Ze was fantastisch met honden en katten, en haar 

rust heeft menig dier geholpen snel te wennen. Ook overleed  Suzie ,één 

van de opgevangen konijnen: een blaasontsteking en een paar zeer 

warme dagen werden haar helaas te veel. 
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Ed attendeerde het bestuur erop, dat de stichting ingeschreven kon 

worden op de site van “Geef Gratis”, een site waar vele goede doelen op 

vermeld staan. Donateurs kunnen via een sms bericht doneren. 

Maar…….Geef Gratis is dus niet gratis: toen de stichting € 6,- ontving 

werd slechts € 5,60 op de stichtingsrekening overgemaakt, nàdat het 

bedragje ook nog enige tijd  was vastgehouden, dit waarschijnlijk ivm 

rentegewin. Met A.H. te Stadskanaal kon worden geregeld, dat er op 

Werelddierendag een voedselinzamelactie kon worden gehouden. 

In september moest ook een pony worden opgevangen. Dit diertje bleek  

nogal verwaarloosd te zijn: kapot getrokken mondhoeken, een 

verwaarloosd gebit , tekenen van hoefbevangenheid, en vastgezet aan 

een ketting. Gelukkig kon er al vrij snel een uitstekende opvangplek voor 

haar worden gevonden, en inmiddels is ze alweer goed opgeknapt, na 

de komst van de hoefsmid, de paardentandarts, en gezonde voeding in 

combinatie met voldoende beweging en aandacht. 
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Op 1 oktober stond de stichting , op uitnodiging van het Vrijwilligers 

informatiepunt, met een standje op de LEER&DOE markt in 

Stadskanaal. Het was een kille dag, en de stand had erg weinig 

belangstelling evenals de andere stands. Het bestuur heeft besloten om 

volgend jaar niet mee te doen aan deze voorlichtingsmarkt.  Op 4 

oktober stonden we een hele dag bij A.H. te Stadskanaal en werd voer 

ingezameld voor de stichtingsdieren. Daarnaast leverde deze dag een 

mooi bedrag op, wat door st. Dierenlot is verdubbeld, waarvoor onze 

dank! We kregen deze maand ook 2 nare berichten: Laika de prachtige 

en lieve herder die we ruim 11 jaar geleden uit een kippenhok 

bevrijdden, en die herplaatst werd naar een gezin in Musselkanaal , is 

overleden, zi is 13 jaar geworden. Wodan, de grote verbasterde Dog , 

die we herplaatst hebben in Uithoorn, is op de respectabele  leeftijd van 

11 ½ jaar ingeslapen.   
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Deze maand was moeilijk voor Bruno, de 21 jaar oude ruin die de 

stichting opvangt. Hij bleek een lelijke trap te hebben opgelopen, en 

omdat  Anne dit pas de volgende dag kon vaststellen , kon de wond niet 

worden gehecht, met als gevolg een periode van ruim 5 weken voordat 

de wond , na een aantal behandelingen door de dierenarts en 

consequente verzorging was genezen. Ook moest Bruno een 

gebitsbehandeling ondergaan, en hij heeft zich een poos niet prettig 

gevoeld. In november knapte hij gelukkig toch weer op.  In deze periode 

heeft Anne een particulier terzijde gestaan met het opknappen van een 

ondervoed paard, die ook nog eens door ernstige spierverzuring slecht 

kon bewegen en lopen. Het dier is inmiddels weer goed in conditie. 

Verder kregen we het verzoek om een oudere hond op te vangen die 

ondervoed was aangetroffen. We konden haar opvangen en opknappen. 

In Zuidwolde kwam een kat aanlopen. Het dier is inmiddels 

gecastreerd, en ingeënt. Hij kiest ervoor om buiten te blijven, maar loopt 

niet weg.  
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Deze maand zijn er aanvragen gedaan voor een nieuwe computer, en 

zijn er contacten gelegd met de media in verband met de 

mediacampagne voor het jubileumjaar. Verder kregen we het goede 

bericht, dat we dankzij een donatie van het Dinamo fonds en               

st. Dierenlot het nodige kunnen gaan doen voor de opvang en 

verzorging van zwerfkatten. Uiteraard zijn we erg blij met deze 

financiële mogelijkheden, waarvoor onze dank!!Er zijn plannen 

ontwikkeld voor het houden van castratie / sterilisatie actie in maart 

2013 binnen de gemeente Stadskanaal, en we willen meer 

mogelijkheden creëren voor de opvang en de verzorging van paarden, 

en meer te weten komen over de omgang met paarden. Hiervoor wil 

Anne komend voorjaar en zomer cursussen gaan volgen. 

Van de stichting Lemstra en de stichting van der Ven ontving de 

stichting donaties voor de verzorging van de bij de stichting aanwezige 

dieren , waarvoor uiteraard onze welgemeende dank! 

Met de dieren was het in november rustig. Er werd nog 2 hamsters ter 

opvang aangeboden en deze diertjes worden nu verzorgd door een 

vrouw in Den Bosch, bij de stichting dierenpiramide al lang bekend als 

liefhebster en kenner van deze diertjes. 
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In december kon opnieuw de stalling geregeld worden voor Bruno en 

Nienke. Het stallinggeld zal ook in 2013 niet worden verhoogd. Er is een 

andere hoefsmid aangetrokken om de paarden voortaan te bekappen, 

omdat de vorige hoefsmid zijn prijzen verhoogd heeft met 20% zonder 

dat mee te delen. We willen goede kwalitatieve zorg blijven geven, maar 

willen tevens de kosten beheersbaar houden. Voor 2013 is dit streven 

naar behoren ingevuld.  Voor 2o13 heeft het bestuur 2 aanvragen 

weggedaan naar Kringloopbedrijven. We krijgen daar in het voorjaar 

van 2013 uitsluitsel over. 

Er zijn 2 konijnen en 2 cavia’s opgevangen, en een gezin uit 

Middelburg is bijgestaan met goede raad over  de problemen  die 

ontstaan waren toen er besloten was een asielhond op te vangen ; een 

Dobermann van 7 jaar met een problematisch verleden waar men niet 

over was ingelicht. Inmiddels zijn de problemen hanteerbaar 

geworden, mede door de adviezen die gegeven zijn. Verder is een 

collega opvang terzijde gestaan met het herbemiddelen van 2 oudere 

honden, en hebben we een maatschappelijk werker uit Groningen 

kunnen helpen met het vinden van een tijdelijk adres voor een jongen 

herder die weg moest in verband met een huisuitzetting.  In Zuidwolde 

konden 2 paarden tijdelijk worden opgevangen nadat hun baas 

plotseling moest worden opgenomen in het ziekenhuis. 

De plannen voor 2013 zijn verder uitgewerkt, en er zijn al 3 koren 

gevonden die meewillen werken, en ook heeft een pianiste haar 

medewerking aan het jubileum/benefiet concert toegezegd. 

 

 

 



 30-1-2013 

 15  

 

 

 

 

 

 



 30-1-2013 

 16  

 

 

 

 

 



 30-1-2013 

 17  

Het geld op de renterekening van de stichting dierenpiramide betreft 

gewaarmerkt geld,  bedoeld voor de lopende projecten , zoals de opvang 

en verzorging van zwerfkatten, alsmede de directe noodopvang van 

andere dieren en zal  dus niet worden gebruikt t om de verzorging te 

bekostigen van de bij de stichting aanwezige dieren. 
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Algemene toelichting. 

De belangrijkste mission statement van de stichting dierenpiramide 

behelst de directe , kwalitatief uitstekende opvang en verzorging van 

dieren in nood, nu, in de nabije en de verre toekomst. Daarnaast wil 

het bestuur een significante bijdrage leveren aan de verbreding en 

versteviging  van de naamsbekendheid van de stichting, om zodoende 

door een eventueel steviger financiële basis, een breed maatschappelijk 

draagvlak te creëren,en zodoende een ander onderkomen realiseren.  

De stichting wil ook een transparante werkwijze hebben, en makkelijk 

en snel bereikbaar zijn.  

 

De activiteiten die in 2012 plaatsvonden omvatten: 

1) De opvang van dieren in nood 

2) Herplaatsing en bemiddeling van dieren 

3) Maatschappelijk contacten gelegd om dierenwelzijnswerk te 

coördineren bijvoorbeeld met de voedselbank, en de partij voor de 

dieren, samenwerking met andere dierenhulp organisaties. 

4) Bredere oriëntatie mbt fondsenwerving : contact gelegd met 

Brands fundraising&consultancy (advies rapport ontvangen) , 

cursus fondsenwerving te  Arkel gevolgd, activering van de Social 

Media en  bedrijven benaderd voor ondersteuning. 

5) Het bestuur heef t een vijf jaren plan opgesteld en de 

doelstellingen vastgesteld voor 2013. 

6) Er is een fondsen werving plan ontwikkeld voor 2013. 

7) Er is nieuw voorlichtingsmateriaal gemaakt: een 

voorlichtingsfolder en een algemeen informatieboekje.             

Ook is de website verbeterd en vernieuwd door onze webmaster en 

zakelijk adviseur Ed Spanjerberg. 

8) Om het welzijn en verzorging van de dieren te verbeteren is er 

een andere paardentandarts  en hoefsmid gezocht  en wanneer 

de vertrouwde stichting dierenarts  geen dienst heeft kunnen we 

een beroep doen op de DAP te Onstwedde . 

9) De donateurs van de stichting zijn dit jaar 4 maal benaderd 

middels directmail. Het blijkt steeds weer, dat men deze 

persoonlijke benadering zeer waardeert. 

 

STADSKANAAL JANUARI 2013 




