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STICHTING DIERENPIRAMIDE 

Jaarverslag 2013 

Geachte lezer, 

Voor u ligt het jaarverslag 2013 van de stichting Dierenpiramide.     

2013 is het jaar waarin de stichting het 20 jarige bestaan kon 

memoreren. Het praktijkverslag is voor u bijgevoegd, verdeeld over de 12 

maanden van het jaar. 

Ook dit jaar willen we de vaste donateurs en de organisaties die de 

werkzaamheden en doelstellingen van de stichting financieel 

ondersteunden zeer hartelijk bedanken voor het vertrouwen. Het was 

een vruchtbaar jaar, omdat we, in samenwerking met DAP Siegersma te 

Stadskanaal een castratie – sterilisatie actie konden organiseren, die 

tevens werd ondersteund door de stichting Dierenlot. Een dergelijke 

actie helpt structureel mee aan het voorkomen van dierenleed, en ook 

in 2014 zal er weer een actie georganiseerd worden. De stichting heeft 

hiervoor tevens steun aangevraagd bij de gemeente Stadskanaal. Ook is 

de opzet gemaakt voor het realiseren van een hulpverlening pakket aan 

minima met huisdieren. Dit project zal in 2014 verder worden 

uitgewerkt. 

Tevens is het bestuur intensief bezig met het realiseren van meer 

opvangplekken voor paarden, onder het project ‘A safe Haven”, dat in 

2013 ondersteund werd door de stichting Menodi, en de Manders – 

Brada stichting. 

Ook werd een nieuwe website gerealiseerd met medewerking van Ankie 

Voerman van Westerwolde Groen en de nieuwe provider Tornado 

Solutions. 

Het bestuur wil verder de Lori – Kleyn van Willigen stichting en de 

Gravin van Bylandt stichting danken voor de gegeven steun. 

Namens de stichting Dierenpiramide, 

Anne van Lith (voorzitter) 
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De opvang van dieren leverde een grote verscheidenheid op in de 

maand januari. In Zuidwolde werden deze maand 3 geiten 

opgevangen, een koppel kippen (5 hennen, en 1 haan), 2 cavia’s (de 

kinderen vinden het niet leuk meer en de dierenwinkel wil ze niet 

terug, want ze zijn al te oud), en een poes die 8 jaar opgesloten heeft 

gezeten, en om die reden ook niet naar een asiel kon. Ook een ouder 

klein hondje is opgevangen met een trieste reden: zijn bazinnetje moest 

naar een verzorgingstehuis, en natuurlijk kon het hondje niet mee. 

Een aangeboden hoeveelheid tropische vissen is met aquarium 

uiteindelijk via een dierenwinkel terecht gekomen bij een echte 

liefhebber. Er is hulp verleend aan een oudere vrouw die door ziekte 

niet in staat was om zelf voor haar hondje te zorgen. Hier zal een lange 

termijnoplossing voor worden gezocht. 

Verder is de castratie – sterilisatie actie voor maart voorbereid. De 

uitvoering is besproken op de vergadering van 19 januari, waar de 

aanwezigen beslist (Ed,Richard en Anne) beslist hebben voor wie de 

actie toegankelijk moet zijn, en wat voor persbericht er moet worden 

uitgegeven. Verder is uitgebreid gesproken over het jaarverslag van 

2012, dat, in verband met 20 jarig jubileum van de stichting een 

speciale uitgave zal worden. 

Er zijn contacten gelegd met de pers, en voor de huur van de 

concertlocatie voor 4 oktober 2013, en met eventuele deelnemers aan 

het programma. Verder definitief bericht ontvangen voor deelname 

aan NL Doet op 15 en 16 maart. Contact gehad met de voedselbank 

zuidoost Groningen voor het opzetten van een voedselbank voor dieren, 

en met praktijk “minimax” te Rotterdam voor advies over medische hulp 

aan dieren van mensen met een minimum inkomen. 
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De maand februari begon positief, met de aanmelding van 2 nieuwe 

vrijwilligers; Harriët en Henny. Zij zullen de eerst volgende 

bestuursvergadering bijwonen, om te beslissen welk aandeel zij willen 

gaan leveren. Deze maand is het jaarverslag van 2012 gerealiseerd, 

waarvoor webmaster Ed het ontwerp heeft bedacht. In verband met het 

20 jarig jubileum van de stichting is er gekozen voor een bijzondere 

uitgave; een boekje in A3 formaat. Weer formidabel afgedrukt door Rob 

van de reprorunner. Dit zeer representatieve jaarverslag zal 

meegestuurd worden bij de fondsenaanvragen van 2013. In verband 

met castratie- sterilisatie actie in maart is er contact opgenomen met 

de NDC mediagroep, en het regioblad Groot Groningen, voor het 

plaatsen van een advertentie, Er is in de 2 laatste weken van februari 

voldoende aandacht aan het initiatief Er is contact geweest met de 

Kattenbescherming, en wellicht is een samenwerkingsverband in de 

toekomst mogelijk, om zo het enorme kattenoverschot in dit land wat te 

verminderen. 
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De opvang was deze maand relatief rustig. Er werden 5 konijnen 

opgevangen afkomstig van een oudere man die er niet meer voor kon 

zorgen. De dieren bleken goede in conditie en komen voor herplaatsing 

in aanmerking. Via het maatschappelijk werk kon een klein ouder 

hondje herbemiddeld worden. Het bazinnetje werd haar huis uitgezet, 

en de hond moest weg. Een andere vrouw, werd geholpen, en ontving 

voeding voor haar kat, nadat ze terecht was gekomen in de 

schuldhulpverlening. 

In Zuidwolde werden 3 katten opgevangen, en dit is waarschijnlijk 

tijdelijk, afhankelijk van de gezondheidstoestand van het betreffende 

baasje Verder zijn de voorbereidingen getroffen voor de castratie- 

sterilisatie actie die gepland is voor maart 2013. 
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In maart is de castratie en sterilisatie actie van start gegaan, en de 

stichting werd onmiddellijk overspoeld met aanvragen. Uiteraard 

moest er ook het nodige gedaan worden aan p.r. activiteiten, en dus 

werden  er advertenties gezet in de krant, posters opgehangen, en er 

werden fondsen aangevraagd bij de stichting Dierenlot, Cordaid bond 

zonder naam en het Skanfonds. Er is overleg geweest met de 

Voedselbank Zuid Oost Groningen, met als doel samen te werken en een 

dierenvoedselbank op te richten. De stichting werd ook weer opgegeven 

voor deelname aan NL. Doet, en zodoende kon een beschermend hek 

neergezet worden voor de stichtingsauto (om vernielingen te 

voorkomen), en kon de omheining van het weiland waar de paarden 

lopen in zijn geheel worden vernieuwd. 
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Er is in april veel contact geweest met mensen die zich aanmeldden 

voor de castratie en sterilisatie actie. De stichting heeft op vele 

manieren hulp kunnen bieden. Zo meldde zich iemand met 3 poezen 

die allen gesteriliseerd moesten worden, maar dit kon niet in een keer, 

dus werd afgesproken dat in april, mei en juni poes kon worden 

geholpen. Een gezin had een jonge poes die zwanger bleek te zijn. Er is 

afgesproken dat het diertje na haar zwangerschap gesteriliseerd zal 

worden. Het was al snel duidelijk dat de mensen met een hulpvraag de 

persoonlijke benadering als zeer prettig ervaren hebben. 

 

 

 

 

 

 



 5-2-2014 

 7  

 

 

 

 

 

In mei kon de opvang gerealiseerd worden van Thibeault(Thibo), een 

13 jarige ruin, die voorbestemd leek, om terecht te komen bij het 

slachthuis. Hij had last van spierverzuring, en kon niet meer ingezet 

worden als rijpaard. De stichting heeft hem opgevangen, en inmiddels 

is hij goed opgeknapt: het gezelschap van Bruno en Nienke maakt hem 

blij, en ook het feit dat hij een gevarieerd en gezond paardendieet 

krijgt zorgt ervoor dat hij inmiddels weer glanst en dat staart en 

manen weer goed groeien. Hoefsmid  Benjamin  heeft hem  onmiddellijk 

bekapt, en het bleek dat Thibo al meer dan een jaar niet was bekapt en 

last had van hoefzweren en kneuzingen.  
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De stichting heeft ook nog een gezin kunnen helpen met de verzorging 

van 3 oudere honden. Deze mensen waren afhankelijk van de 

schuldhulpverlening, en wilden toch graag voor de dieren blijven 

zorgen. De stichting heeft een bijdrage geleverd aan een structurele 

oplossing. Eveneens konden, in dit kader, 2 kleine hondjes resp. worden 

gecastreerd en gesteriliseerd.Om in de regio Zuid Oost Groningen een 

bijdrage te leveren aan armoedebestrijding, werd er contact ook 

telefonisch gezocht met Cordaid en het Skanfonds. Helaas ondersteunen 

deze organisaties het initiatief van de stichting Dierenpiramide niet. 

Als je weinig geld hebt moet je dus je dier maar wegdoen ongeacht de 

leeftijd van het dier…… 

 

 

Juni, een drukke maand voor het castratie – sterilisatieproject. Er 

werden 2 jonge katten opgevangen die weg moesten omdat men er geen 

nieuwe baas voor kon vinden. De kleintjes zijn inmiddels herplaatst, en 

maken het prima! Een aantal dieren kon ook weer worden bemiddeld. 

Opvang 2 jonge katjes, en 2 konijnen. Bemiddeling Bij het herplaatsen 

van 2 katten uit een gezin. 

Er is gezocht naar meer stalling mogelijkheden. voor opvangpaarden in 

verband met het opvangproject voor paarden: “A Safe Haven “, en deze 

werd gevonden in Onstwedde. 

De stichting heeft deelgenomen aan een overleg m.b.t. dierenwelzijn, 

georganiseerd door de gemeente Pekela. In november ontvingen we het 

verslag van deze bijeenkomst die als doel had snel maatregelen te 

kunnen nemen om dierenwelzijn te bevorderen. We hebben niets meer 

vernomen…. 
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Een drukke maand m.b.t. het aanvragen van fondsen is juli.                  

Er is een evaluatierapport gemaakt i.v.m. de castratie, sterilisatie actie. 

Nienke, de pony bleek een nare hoefaandoening te hebben die gelukkig 

op tijd werd gezien door hoefsmid Benjamin Mulder. Het bleek te gaan 

om de witte rand bacterie, een zeer agressieve aandoening, die zonder 

behandeling fataal is voor paard of pony. In juli moesten we ook 

afscheid nemen van Lucas: zijn bijschors nieren werkten niet goed meer, 

maar hij had ook hartproblemen. Het leverde zoveel  ellende voor hem 

op dat we alleen maar konden besluiten hem in te laten slapen. 

Gelukkig kon de stichting een nest van 3 zwaar verwaarloosde kittens 

opvangen. Ze hadden niesziekte en waren ondervoed. Na een 

opknapperiode konden de diertjes verantwoord herplaatst worden. De 

provider Realfree van de website van de stichting maakte er een potje 

van, zodat Ed de webmaster niks meer kon wijzigen op de website. Op 

advies van de stichting Vagabond pets is de stichting dierenpiramide 

overgestapt op provider Tornado Solutions. Ankie Voerman van 

Westerwolde Groen bouwde een nieuwe site voor de stichting, en beheert 

deze inmiddels ook, waarvoor onze dank! 
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In de maand augustus meldde zich Joy, een nieuwe vrijwilligster, die 

aanbood om mee te helpen met de verzorging van de paarden. Zij 

maakte ook een face book account aan voor de stichting, en beheert 

deze sindsdien 

De stichting ontfermde zich over een oude kat die duidelijk in de steek 

was gelaten. Inmiddels is gebleken dat het diertje artrose heeft, en dus 

lekker warm binnen moet blijven. Hij krijgt pijn medicatie, en op dit 

moment gaat het vrij goed met hem. Hij zal waarschijnlijk definitief bij 

de stichting blijven. 

Het bestuur heeft contact gezocht met de afdelingen van de 

verschillende politieke partijen om te kijken of de standpunten t.a.v. het 

dierenwelzijn positief beïnvloed kan worden. De conclusie moet helaas 

zijn dat de interesse minimaal is. Het bestuur van stichting 

Dierenpiramide zal ook in 2014 een poging wagen om het 

dierenwelzijn dominanter op de agenda’s te krijgen. 

Van de stichting Menodi kregen we een mooi bericht: deze organisatie 

besloot om het opvangproject voor paarden 4 maanden financieel te 

ondersteunen, een initiatief waar het stichtingsbestuur erg blij mee is! 
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September, een drukke maand weer voor het castratie- sterilisatie 

project. De voorbereidingen voor eenzelfde actie in 2014 zijn alweer 

getroffen. Hiervoor is ondermeer een subsidie aangevraagd bij de 

gemeente Stadskanaal, en nieuwe afspraken gemaakt met de 

betreffende dierenarts praktijk. Er is tevens contact geweest met de Partij 

voor de Dieren om te onderzoeken of er een samenwerking mogelijk is. 

Er kon een afspraak gemaakt worden met een dierenwinkel te 

Stadskanaal voor het neerzetten van een standje op Werelddierendag. 

Er zijn 2 aanvragen voor ondersteuning opgestuurd aan commerciële 

bedrijven, en is er, opnieuw uitgebreid contact geweest met Cordaid 

bond zonder naam, om ondersteuning te krijgen voor de minima 

projecten, maar helaas blijkt dat de visie t.a.v. hulpverlening aan dier 

en mens zoals de stichting dierenpiramide deze heeft ontwikkeld, te 

vooruitstrevend te zijn. Het bestuur overweegt om in 2014 opnieuw te 

proberen steun te krijgen voor haar ideeën. 

 

 

 

 



 5-2-2014 

 14  

 

 

Het geplande jubileumconcert op 4 oktober, Werelddierendag, kon geen 

doorgang vinden door organisatieproblemen, en er werd besloten om 

een concert te organiseren op een later tijdstip. Op 4 oktober stond de 

stichting wel in Ter Apel en in Stadskanaal op uitnodiging van 2 

dierenwinkels. In de regionale pers is hieraan aandacht besteed, en 

met name in Ter Apel waren er bezoekers en veel positieve reacties. 

Er werden 2 jongere poezen opgevangen en die zijn onmiddellijk 

onderzocht en gesteriliseerd. En ook Knoet een konijntje uit Vlagtwedde 

kon terecht bij de stichting. Deze dieren werden afgestaan door 

geldproblemen van de eigenaar. Ook werd er iemand terzijde gestaan 

en geadviseerd bij de aanschaf van een kleine hond. 

Oktober was ook een zeer intensieve verzorging periode bij de paarden. 

Bruno had een koliek aanval en deze bleek het gevolg van zijn slechte 

gebit; dit ondanks het feit dat paarden tandarts Mylou regelmatig 

langskomt voor controle. Bruno at slecht en verloor hierdoor gewicht. 

Door zijn verminderde weerbaarheid kreeg hij ook rotstraal. Door 

goede begeleiding en intensieve verzorging knapte hij uiteindelijk toch 

weer goed op. 
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Een rustige novembermaand. Er zijn een aantal fonds aanvragen 

klaargemaakt en verzonden, en er is vergaderd over de samenstelling 

en of uitbreiding van het bestuur. Er is besloten dat Peter Meuwese ere 

lid van het bestuur zal zijn, als dank voor zijn inspanningen in de 

voorafgaande jaren. Vrijwilligster Joy startte voor de stichting een face 

book account, en stond Anne terzijde bij de verzorging van de paarden. 

De computer werd nagekeken en onder de stichting auto moesten 

nieuwe banden gezet worden. De paarden moesten binnen worden 

gehouden, dit in verband met het zeer natte weer. Erg vervelend, maar 

er moest worden voorkomen dat de rotstraal weer de kop op zou steken. 

Een hele klus voor Anne! 
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Krycha de grote opvanghond moest in december naar de dierenarts 

voor het reinigen van haar, niet al te beste gebit. Een hele 

onderneming als het om zo’n grote hond gaat. Tevens werden haar 

oren gecontroleerd, en deze moesten 14 dagen worden behandeld met 

druppels en zalf. Ook werd de dierenarts gevraagd om de paarden te 

behandelen. Bruno zijn gebit en hoeven, maar ook werd er twee maal 

een bloedcontrole uitgevoerd bij Thibo, waaruit bleek dat de 

spierverzuring definitief is, en hij dus echt niet meer bereden kan 

worden. Hij heeft inmiddels een uitgebalanceerd dieet, en krijgt 

voedingsupplementen en mineralen. 
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Roodje een van de opvangpoezen had ook een moeilijke periode. Hij 

wilde niet eten en een bloedonderzoek wees niets uit. Anne moest hem 

dwangvoeren, en kreeg hem uiteindelijk toch weer aan het eten. Voor 

Nelsje , de opvangkater is geen enkele reactie binnengekomen, ondanks 

dat al zijn gegevens waren doorgegeven aan de relevante organisaties. 
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