
Activiteitenverslag 2018 

De Vereniging Dierenasiel Crailo, Streekasiel voor het Gooi en omstreken, heeft conform haar 
statuten, de volgende activiteiten in het jaar 2018 uitgevoerd:  

1. hulp geboden aan noodlijdende en onbeheerde dieren;  
2. de zorg op zich genomen voor dieren waarvan de eigenaar bij ons bekend is;  
3. een goed tehuis gezocht voor aan de vereniging toevertrouwde dieren;  
4. het slechts in uiterste noodzaak op zachte wijze laten inslapen van ongeneeslijk zieke dieren;  
5. al datgene wat verder in de ruimste zin des woords onder het vorenstaande verstaan wordt.  
 
Naast de dierverzorgende taken heeft Dierenasiel Crailo in 2018 haar organisatorische, 
bedrijfsmatige en wettelijke bepaalde taken uitgevoerd. Er zijn diverse fondsenwervende activiteiten 
uitgevoerd, waaronder werving bij leden en geïnteresseerden in het werkgebied van Dierenasiel 
Crailo. De fondsenwervende activiteiten hadden onder andere betrekking op aanvulling van de 
exploitatietekorten en op de medische zorg van het individuele dier waarvan deze complex en extra 
kostbaar was. In het bijzonder zijn er veel meer dieren financieel geadopteerd. Deze worden nu 
maandelijks middels een vaste bijdrage ondersteund. 
 
Onze medewerkers 
We hebben dit jaar enkele wisselingen onder onze dierverzorgers gehad. We begonnen 2018 met 
zeven voltijd dierenverzorgers en één dierenverzorger met een 24 uurs contract. In de loop van 2018 
hebben vier voltijd dierverzorgers een andere uitdaging gevonden en hebben wij twee voltijd 
dierverzorgers en één oproepkracht daarvoor in de plaats aangenomen.  
Met Kim, Iris en Jorn is ons team weer op volle sterkte zodat wij ook dit jaar de dieren weer de juiste 
zorg en aandacht konden geven. 
  
Open Dag  
Op zondag 30 september 2018 hebben we de jaarlijkse Crailo Open Dag gehouden. Deze Open Dag 
staat mede in het teken van Werelddierendag, die jaarlijks internationaal op 4 oktober wordt 
gevierd. De Open Dag is altijd een druk bezocht evenement, voor iedereen toegankelijk. In het 
bijzonder hadden we dit jaar de officiële opening van ons konijnenplein. Hier kunnen wij al onze 
asielkonijnen in groepen huisvesten en tevens laten zien hoe konijnen goed gehouden kunnen 
worden.  
Daarnaast waren er andere dierorganisaties om te laten zien wat ook zij voor een goed werk doen in 
onze regio. En was er een boeiende en tegelijkertijd schokkende lezing over het fokken van honden 
en katten met een bepaald esthetisch kenmerk. Veel van deze dieren kunnen bijvoorbeeld amper 
normaal ademhalen. Hier strijdt deze organisatie – Stichting Dier en Recht - fel tegen.   
 
Samenwerkingen 
Ook in 2018 hebben we weer een aantal nieuwe samenwerkingen die ons maatschappelijk draagvlak 
vergroten. Dit jaar hebben wij in samenwerking met Aeres MBO Almere een leertraject aangeboden 
voor hun leerlingen en hen klaargestoomd in de praktijk voor hun examens.  
Een aantal van onze honden hebben meegedaan met een speurweekend van re-traildogs, die 
kosteloos asieldieren de kans geven om zich op een snuffelende manier te ontplooien. 
De samenwerking met Dutch Celldogs is een feit en in 2019 zullen de eerste honden een training 
krijgen op een beloningsgerichte manier door gedetineerde. Voor beide een win-win situatie. 
Ook andere initiatieven hebben zich gemeld en zullen in 2019 verder ontwikkeld en uitgevoerd 
worden. 
 
 
 



Hulp aan ons asiel 
Buiten dat we een enorme groei hebben aan vrijwilligers, waar wij absoluut niet zonder kunnen, 
hebben we ook vele andere praktische aanbiedingen gehad. 
De nood was bijvoorbeeld hoog toen bijna al onze computers ermee stopten. Een bedrijf bood aan 
deze kosteloos te vervangen met goede tweedehandse pc’s.  Nu kunnen we zeker weer wat jaren 
vooruit! 
Scholen, bedrijven en particulieren die ons asiel weer vinden en ons steunen middels sponsorlopen, 
handen uit de mouwen te steken of goederen doneren, niets is te gek en alles is mogelijk, dat blijkt 
wel uit dit jaar. 
 
Onze dieren 
In het bijzonder te noemen onze asielhond Bikkel die na negen jaar in Dierenasiel Crailo gewoond te 
hebben de juiste match heeft gevonden en nu heerlijk geniet van en met zijn nieuwe roedel en 
baasjes op zijn oude dag. 
Vele dieren hebben het afgelopen jaar tijdelijk onderdak bij ons gevonden om vervolgens die juiste 
baas te vinden. In totaal hebben we 104 honden, 162 katten en 49 konijnen en knaagdieren 
opgevangen. 82 honden, 205 katten en 47 konijnen en knaagdieren hebben dit jaar een nieuw huis 
gevonden. 
Zeker de zomerperiode was weer erg druk met dieren die tijdelijk onderdak bij ons zochten en 
gelukkig na deze periode hebben vele weer een nieuw huis gevonden. Het herplaatsen gaat zo goed 
dat we zelfs het laatste kwartaal van het jaar onder de dertig katten zaten die op zoek waren naar 
een nieuw huis en dit aantal blijft een beetje gelijk met de wekelijkse binnenkomst en herplaatsing 
van dieren. 
 
Pension 
Na het sluiten van het hondenpension in Naarden is ons hondenpension in 2018 flink gegroeid. Daar 
zijn wij erg blij mee in deze financieel moeilijke tijden. De opbrengsten van het hondenpension 
komen vanzelfsprekend geheel ten goede aan onze asieldieren.   
 
Rianne Steenbeek, beheerder 


