Overzicht van het jaar 2021
Een jaar dat we officieel stichting zijn geworden en ook weer naar Roemenië konden
reizen. Een jaar waarin we besloten om ons eigen asiel in Roemenië te willen gaan
opzetten. We hebben in 2021 zeker niet stilgezeten en willen d.m.v. dit overzicht weer
een korte samenvatting geven. We kunnen immers niet zoveel dieren helpen en
redden zonder jullie geweldige hulp.
Dit jaar is het 5e jaar geweest waarin we ons weer hebben gericht op
het steriliseren.
Niet veel sterilisatiecampagnes maar het hele jaar door mogen mensen
zelf afspraken maken met dierenarts Camelia. Of het nu honden of
katten van eigenaren zijn of van de straat. Allemaal zijn ze welkom. We
zijn tenslotte voor minder leed.
Wel is duidelijk geworden dat de meeste dieren zwervers zijn. Daarom
extra fijn dat mensen de moeite nemen om ze te laten steriliseren. We
zien dat mensen steeds meer inzien dat dit de enige manier is om het
aantal zwerfhonden en katten omlaag te brengen.
165 honden en 551 katten kunnen niet meer voor nakomelingen zorgen!
Totaal 716 sterilisaties hebben we in 2021 met zijn allen gerealiseerd.
In 2020 waren dit er ook 716, in 2019 waren dit er 581 en in 2018 waren dit er 465.
Er is dit jaar € 8569,50 gedoneerd voor sterilisaties. € 2944,33 zat er nog in de pot
van 2020. Dat maakt samen €11.513,83
De uitgaven waren €16.149 Dit verschil hebben we voornamelijk opgevangen door de
inkomsten van de veiling en de adopties. Dankzij jullie allemaal veel minder leed in de
toekomst. De uitgaven waren lagen dan in het jaar 2020 en dat komt doordat arts
Camelia lagere tarieven hanteerde dan de andere arts waar we mee samenwerken.
Voor 2022 worden de tarieven gelijk getrokken.
In 2022 gaat het steriliseren uiteraard weer door. Dit mag namelijk nooit stoppen. Op
31 december 2021 zat er € 2343 in de pot voor volgend jaar omdat een hele lieve
dierenvriendin die dit jaar veel sterilisaties op haar kosten heeft laten uitvoeren ook
dit bedrag heeft geschonken voor 2022!
Start eigen opvang in Roemenië
Het is bijna niet meer te doen om het gemeente
asiel in Vatra Dornei te helpen.
De zogenaamde dierenarts in dienst van de
gemeente werkt o.a. tegen. Zo mogen alleen
honden die bijna stervende zijn de shelter verlaten om op onze kosten geholpen te
worden bij een dierenarts, staat de rescuer Mirela Gatej vaak voor een dichte poort en
heeft zij geen toegang.

Werken de 2 sheltermedewerkers in dienst van de gemeente niet mee met het maken
van foto’s, vachtverzorging, reinigen van hokken en het socialiseren. Kortom de
kansen van de honden verkleinen drastisch.
Waar we al jaren met het idee liepen maar nooit hebben doorgezet was het in 2021
het moment. Hoe geweldig zou het zijn om een eigen opvang te realiseren waar de
honden warm binnen kunnen zitten maar ook buiten kunnen rennen en spelen. Niet
meer dag in en dag uit opgesloten in een klein buitenhok zonder ruimte om te rennen.
Goede verzorging, hygiëne, aandacht, socialisatie en direct hulp zodra nodig dat is
waar we voor gaan.
Het is een hele grote stap. Naast veel geld is het natuurlijk een hele
verantwoordelijkheid maar we beseffen dat dit de enige manier is om de honden alles
te geven wat ze nodig hebben.
Vanuit onze eigen opvang kunnen ze dan vertrekken naar hun eigen huisje of mogen
voor altijd bij ons blijven als ze niet geschikt worden voor adoptie.
Voor de aankoop grond en bouw van eerste hondenverblijf is €40.000 begroot. Eind
december was het bedrag want binnen is gekomen ongeveer €27.000
1 mei 2022 gaan we met 16 vrijwilligers uit Nederland naar Roemenië om de bouw te
starten. Uiteraard moet dan wel het volledige bedrag binnen zijn. Heeft u nog niet
geholpen en wilt u samen met ons zorgen voor een fijn leven van straat en
shelterhonden? Help dan mee! Doneren kan via NL11RABO 0317386670 t.n.v.
Stichting Care 4 shelter dogs O.v.v. Roemeense Droom
Veiling
De veiling op facebook ‘’veiling en verkoop Vatra Dornei’’ loopt na al die jaren nog
steeds goed. Elke 2 weken start er een nieuwe veiling met af een toe een loterij
tussendoor.
Het geld van de veiling wordt gebruikt voor voornamelijk medische kosten en
sterilisaties. Per december ben ik meer naar de achtergrond gegaan en is Diana ten
Broeke voor mij in de plaats gekomen. Samen met Kim de Waal-Glaser gaat ze de
veiling in 2022 voort zetten.
De opbrengst van de veilingen was afgelopen jaar € 4272,81
Een geweldig bedrag!
Iedereen bedankt voor het steeds weer doneren van spullen en uiteraard ook voor het
kopen van de vaak leuke en voordelige items!

Wish for Romanian dogs
Een facebookpagina waar ik iedereen op de hoogte probeer te houden van wat er zoal
in Vatra Dornei, de shelter, het leven van de rescuer Mirela Gatej speelt met
betrekking tot de honden en katten.
Ook de vermeldingen van alle donaties komen op deze pagina.
De honden en katten danken hun naam aan diegene die ze de naam via deze pagina
geeft in ruil voor de betaling van de kosten van een sterilisatie.

Euroknaller
Voor 1 euro per maand help je al voor de dierenartspot. Met deze
donaties kunnen we de meeste dierenartskosten betalen zodra er
bijvoorbeeld een dier gewond is gevonden. Maandelijks levert de
euroknaller tussen de 75 en 110 euro op.

Fosterhonden op afstand
Zo zijn we weer een jaar verder…vele hondjes zien komen en ook weer zien gaan naar een
liefdevol huisje.
Wij ontvingen dit jaar rond de € 900,00 per maand aan sponsorgeld en ongeveer 100 honden
hebben en sponsor. Zo kunnen we alle honden van voer voorzien, medicatie en indien nodig
speciaal voer. Zo wordt er speciaal voer aangeschaft voor honden die allergieën hebben, wat
ouder zijn of juist nog pup zijn. De medicatie gaat naar honden die dit nodig hebben. Denk
aan medicijnen, ontwormen of ontvlooien maar ook zeker naar honden met bijvoorbeeld een
huid aandoening.
In de winter is het erg koud in Vatra Dornei, - 25° is geen uitzondering. Dan krijgen ze stro
om de kou een beetje te weerstaan.
Wij zijn blij om ook dit jaar te kunnen zien wat wij door fosterhonden op afstand hebben
kunnen doen.
Door drukte en de geboorte van haar lieve zoontje is Aike Wijbenga (tijdelijk) gestopt met
fosterhonden op afstand en doet ze het wat rustiger aan. Ze blijft nog wel nog wel bij de
stichting op de achtergrond. Zo blijf ik, Carolien Bosman, de fosterhonden op afstand doen,
zoals de Facebook pagina bij houden, de certificaten maken en het contact hebben met de
sponsors. Door dit te kunnen doen en betrokken zijn bij de stichting geeft een goed gevoel en
ben ik blij dat ik iets kan betekenen voor de hondjes in Roemenië. Hoe mooi is het om te zien
als een hondje na sponsoring wordt geadopteerd en een forever-home vindt.
Wij willen alle sponsors heel erg bedanken voor alle steun en door jullie hulp hebben wij weer
heel veel hondjes hiermee geholpen!! Wij willen ook de mensen die niet specifiek een hondje
sponsoren maar wel maandelijks een bijdrage storten ook hartelijk bedanken voor jullie
steun!! Iedereen heel veel gezondheid en alle goeds voor 2022!!
Carolien Bosman
Fosterhonden op afstand

Instagram
Afgelopen jaar hebben we veel honden en katten gepromoot.
We hebben een vaste groep volgers die geregeld onze berichten weer promoten. Het
aantal volgers is leuk gegroeid en we zitten dan nu ook over de 1000 volgers.
We zouden graag het bereik flink willen vergroten en dat is dan een mooie uitdaging
voor 2022.
Volgen jullie Care 4 shelter dogs nog niet op Instagram? Kom dan onze pagina bekijken
en wordt 1 van onze volgers. Alleen zo vergroten we de kans zodat de honden en katten
een thuis vinden.
We zien jullie graag terug op Instagram.
Lieve groet,
Patricia Lorskens en Kim De Waal-Glaser

Wist je dat:
-

Er diverse honden waaronder Sansa na jaren shelter via een
andere organisatie geadopteerd zijn voornamelijk in Duitsland.
We af en toe een hond uit de shelter naar de trimsalon brengen
omdat ze vacht te slecht is.
Alle honden die reizen een op maat gemaakt veiligheidstuig
hebben.
We dit jaar 2 keer naar Roemenië zijn geweest.
We weer veel hebben kunnen helpen in de shelter.
Annelies en Yesim dit allemaal regelen en vooraf versturen naar
de adoptanten.
Mirela thuis over het hele jaar vele honden en katten heeft
opgevangen.
Dat ze uit haar werk komt en dan eerst uren moet schoonmaken omdat het
poep, kattengrit etc. overal in huis ligt.
Dit pure liefde voor de dieren is!
Patricia Lorskens en team zorgen dat de website onderhouden wordt.
Sommige honden al 10 jaar in de shelter zitten.
Er in november 2021 maar liefst € 951 binnen kwam voor de sponsorhondjes.
Dit is hoger dan afgelopen jaren.
Dit jaar 109 honden en katten mochten reizen.
Dit minder is dan afgelopen jaren maar een strengere
adoptieprocedure handhaven.
De opvanggezinnen onwijs bedankt worden voor tijdelijke
opvang.
We diverse keren in de krant stonden.
Vele donaties hierdoor binnen kwamen.
Yesim en Annelies de hondjes nog steeds promoten via
verhuisdieren.nl
Puia na ongeveer 6 jaar de shelter mocht verlaten en opvang adoptie werd.

-

Douwe Egberts zegels nog steeds zeer welkom zijn.
We hier mooie spullen voor onze loterijen voor kopen.
Onze euroactie voor de dierenartspot ook gewoon blijft lopen in 2022.
Kijk hiervoor op euroknaller Care 4 shelter dogs
We ook een sponsormeter hebben, als je iets online koopt doe het dan via de
link voor sterilisaties Vatra Dornei.
De huisbezoekers ook onwijs bedankt worden!
Elke donaties voor de hondjes altijd welkom is via NL11RABO 0317386670
t.n.v. Stichting Care 4 shelter dogs o.v.v. (waar het voor bedoeld is)
We iedereen die ook maar enigszins bij Care 4 shelter dogs is betrokken onwijs
bedanken!

In Memoriam
Helaas hebben we dit jaar toch afscheid moeten nemen van een aantal
honden.
Enkele verbleven nog in de shelter, de meeste waren geadopteerd. We
danken iedereen voor de liefde die ze hebben mogen ervaren en zullen
ze nooit vergeten.
Tedi
Sky
Manu
Puf
Denzel
Sadie
Lora
Mazzel
Troy
Soy
Jack
Bear
Lasco
Buddy
Fluture
Faith

Oudere hond. Ooit geadopteerd in Roemenië en verwaarloosd terug
gevonden. Na maanden medische zorg en medicatie is hij in opvang bij
de dierenarts Emma in Roemenië overleden na een zwaar leven.
Oude hond die onlangs in de shelter terecht kwam. Hij kon niet meer en
overleed in Roemenië.
Oudere hond geadopteerd in Nederland.
Na jaren in Nederland overleden.
Een aantal jaren geleden geadopteerd.
Pupje in shelter overleden.
Overleden in opvang in Roemenië.
Zijn naam was Sami in Roemenië. Kwam in opvang in Nederland en
werd snel geadopteerd. Blijkbaar bleek hij meer onder de leden te
hebben dan gedacht en is na een zeer korte adoptie ingeslapen.
Na heel wat jaren in de shelter geadopteerd in België. Troy was oud,
doof, bijna blind maar mocht toch nog genieten van liefde die hij kreeg.
Al was het kort.
Geadopteerd als pup en aangereden in Nederland met dodelijke afloop.
Een oude kettinghond. Na jaren in de shelter met
gezondheidsproblemen overleden. Jack heeft nooit meer vertrouwen in
de mens gehad.
Ouder geadopteerd hondje in Nederland overleden.
Oudere geadopteerde hond in Nederland overleden.
Geadopteerd in Nederland. Hij kreeg kanker en chemotherapie mocht
niet meer baten.
Pupje aan parvo overleden in de shelter.
pupje aan parvo overleden in de shelter.

Iedereen een heel gezond en diervriendelijk 2022!
De hondjes en katten rekenen ook in 2022 op jullie steun.
Jaarverslag 2021
Care 4 shelter dogs
Francis van der Schaaf

