
Het Dierenasiel Crailo is een vereniging. 

Een keer per jaar legt het bestuur conform 

de statuten verantwoording af aan de 

leden in een Algemene Ledenvergadering 

(ALV). Zo ook donderdagavond 2 juni jl. 

Hoewel wij hadden gehoopt dat de vrolijke 

uitnodigingsbrief met vergaderagenda 

van de hand van Anky Mulders (dank 

Anky!) tot een nog grotere opkomst zou 

leiden, waren we blij met de opkomst en 

de betrokkenheid van de aanwezige leden. 

Rianne Steenbeek, onze beheerder, heeft 

in de ALV verslag gedaan van het reilen en 

zeilen van ons asiel en het hondenpension. 

Ook in 2021 viel het pensiongebruik 

helaas tegen door de corona, maar in 

2022 loopt het gelukkig weer als vanouds. 

Belangrijke extra inkomsten waarmee 

wij een deel van onze asielactiviteiten 

financieren. Ten tijde van de ALV had het 

asiel 35 honden in beheer, zeventig katten 

en tien konijnen. En we zagen het aantal 

afstandsdieren na de lockdownperiode 

(zoals te verwachten viel) flink toenemen.

In 2021 (en begin 2022) hebben er een aantal 

broodnodige renovaties plaatsgevonden 

zoals een nieuwe schutting, een nieuwe 

overkapping van het kattenterras, er is 

gewerkt aan brandbeveiliging, er is een CV-

ketel vervangen, de elektra is nagelopen, 

en het dak van het kantoor is weer 

waterdicht. Allemaal gerealiseerd dankzij 

gulle giften! Vermeldenswaardig is dat onze 

vrijwilliger Rutger ruim zeventig bomen 

heeft geplant zodat er weer voldoende 

schaduwplaatsen op de speelweides zijn.

Een belangrijk statutair agendapunt is de 

behandeling van de jaarrekening 2021. 

Dankzij enkele erfenissen en legaten is 

het boekjaar 2021 met een mooie plus 

geëindigd. We hebben weer wat financieel 

vet op onze botten. Maar we zijn en blijven 

(te) afhankelijk van moeilijk te voorspellen 

inkomsten als erfenissen en legaten. Dit 

heeft onze aandacht. Penningmeester 

Simone heeft een inhoudelijke toelichting 

gegeven op de financiële cijfers, en nadat 

het positieve verslag van de kascommissie 

werd voorgelezen heeft de vergadering de 

jaarrekening 2021 goedgekeurd en is het 

bestuur onder applaus decharge verleend.

Martine Blom is afgetreden als lid van de 

kascommissie en Wim Schaapherder is als 

nieuw lid geïnstalleerd. Omdat we graag een 

kascommissie van drie leden zien, is er nog een 

vacature. Enige financiële bagage is een pre, 

maar niet per se noodzakelijk. Dus meldt u aan! 

Freek Hoek is door de vergadering 

herbenoemd als bestuurslid personele 

zaken en gebouwen & terreinen.

En aan het einde van de vergadering heeft 

onze nieuwe directeur Sandra de aanwezige 

leden bijgepraat over de onderwerpen 

nieuwbouw en samenwerking met de 

Dierenambulance Gooi en Vechtstreek. Er zijn 

het afgelopen jaar flinke stappen voorwaarts 

gezet o.a. met als uitkomst dat ons project 

recent is opgenomen in het nieuwe 

coalitieakkoord van de Gemeente Hilversum. 

En we gaan ervan uit dat de overige 

Gooise gemeenten hetzelfde zullen doen, 

gegeven het enthousiasme dat het bestuur 

bespeurde bij de regionale wethouders.

Het gaat goed met ons asiel, maar we 

zijn er nog lang niet. We hebben alle 

energie, kennis en kunde nodig om ons 

uitdagende project tot een goed einde 

te brengen. Maarrrr…. voor 11 februari 

2025 staat ons nieuwe asielgebouw er!

Tot slot, de jaarrekening en het 

activiteitenverslag 2021 zijn gepubliceerd op 

onze website opdat u er nog eens rustig naar 

kan kijken.  

Namens het bestuur wens ik u een heerlijke 

zonnige zomer,
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Een dierenasiel gaat over dieren: honden en katten 

en konijnen, grote en kleine maar laten we de natuur 

niet vergeten, want onze dieren vinden het heerlijk om 

onder een boom in de schaduw te spelen of te slapen.  

Dankzij onze vrijwilliger Rutger zijn er de laatste 3 jaar al tientallen 

nieuwe bomen en struiken geplant. In totaal wel zo’n 70! 

 

Rutger is altijd op zoek naar de juiste plekken voor de diverse 

bomen, want je kunt niet iedere boom zomaar ergens neer zetten. 

Je moet rekening houden met omvang en hoogte en welke functie 

een boom heeft: beschutting of schaduw biedend voor de dieren. 

Vrijwel alle bomen zijn gekozen voor hun ecologische waarde. 

Deze biodiversiteit betekent bloesem voor insecten, bessen 

en noten voor eekhoorns en vogels, en naaldbomen 

die een goede nestelplek vormen in de toekomst. 

Zomereditie
Een nieuw thuis

Adres 
Nieuwe Crailoseweg 14 

1222 AB Hilversum 

E-mailadres 
contact@dierenasielcrailo.nl 

Website 
www.dierenasielcrailo.nl

Telefonisch bereikbaar 
 

Maandag t/m vrijdag 
10.00 - 12.00 uur 
14.00 - 16.00 uur 

 
Zaterdag 

10.00 - 12.00 uur

Dierenasiel op afspraak 
 

Maandag t/m vrijdag 
13.30 - 16.00 uur

Zaterdag 
10.00 - 12.30 uur 
13.30 - 16.00 uur

Zon- en feestdagen 
gesloten

Pension

Maandag t/m vrijdag 
14.00 - 16.00 uur

Zaterdag 
10.00 - 12.30 uur 
14.00 - 16.00 uur

Zon- en feestdagen 
14.00 - 15.00 uur

  

Giften/Contributies (IBAN): 
NL74 RABO 0132 7154 81 

t.n.v. Vereniging Dierenasiel 
Crailo 

te Hilversum.

  

088 - 2 027 027

Tot ziens in ons dierenasiel!

Nu al hoogseizoen?! Groen, groener, groenst

Cees Boonen 

2022-2

Woord van de voorzitter

Groen, groener, groenst CRAILO KRANTCRAILO KRANTCRAILO KRANT
p.2 p.3 p.4

Contact Telefoon Openingstijden

Doneer nu op  
NL 74 RABO 0132 7154 81

Namens al onze asiel-
dieren, hartelijk 

dank!

Help Crailo 
de zomer 

door

Laten we maar eens even een rondgang maken om te zien wat er op 

de diverse locaties is geplant. Om te beginnen op de speelweides. 

We maken onderscheid tussen de pension-speelweides en de asiel-

speelweides, maar één ding hebben ze gemeen: er moeten veel 

schaduwrijke plekken zijn, zodat de honden het in de zomer niet 

te warm krijgen en in de winter beschutting vinden tegen de kou.  

 

Op de pension-speelweides zijn in totaal 19 bomen geplant, waaronder 

een Koningslinde, een zomereik, en een rode esdoorn. De bomen 

zijn om-en-om qua soort aangeplant voor een divers aanzicht, en 

beperking van ziekteoverdracht. Op de asiel-speelweides zijn in totaal 

46 bomen door Rutger geplant. Te veel om allemaal op te noemen, 

maar om er toch een paar te noemen: Amerikaanse Tulpenboom, 

rode beuk, Noorse Esdoorn, Witte Abeel en Hollandse Linde  

 

Op het konijnenplein staan 4 Veldesdoorns, 1 Moeraseik, en 1 Japanse 

sierkers, die in het voorjaar met prachtige roze bloesem bloeit. Ook 

hier is weer sprake van een weloverwogen plan om juist deze bomen 

op het konijnenplein te plaatsen, want konijnen mogen vooral niet in 

de zon staan en hebben veel schaduw en daarmee verkoeling nodig.

Indrukwekkende aantallen en wat een verbetering van het leefklimaat 

voor onze dieren en de biodiversiteit in de flora dankzij de geweldige 

inzet van Rutger!
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Nu al hoogseizoen?!
We zagen het al een beetje aankomen, maar toch hoopten wij dat het niet het geval zou zijn. 

Helaas hebben wij de laatste periode extreem veel honden ter afstand aangeboden gekregen.  

Veel in de leeftijd tot 2 jaar: Coronapuppy’s! 

Hee hallo, Naomi hier! Graag stel ik me aan jullie voor. Ruim drie jaar geleden kwam ik bij Dierenasiel Crailo 

terecht omdat ik in de ziektewet zat en graag met honden wilde wandelen. Ik was meteen verknocht. Bijna 

dagelijks kwam ik wandelen. Ik genoot van de asielhonden en het was voor mij op meerdere manieren zeer 

leerzaam om dit te doen. Daarnaast voelde ik me heel welkom dankzij de lieve medewerkers en vrijwilligers 

van Crailo. Na een tijdje pakte ik mijn studie weer op: Nieuws & Media. Ik zag natuurlijk hoe ongelofelijk hard 

er gewerkt wordt bij Crailo en dat er helaas niet zo veel tijd overbleef voor social media. Daar wilde ik iets mee. 

Dus mijn afstudeeronderzoek ging over hoe dierenasiels in Nederland hun social media het beste kunnen 

gebruiken met de beperkte tijd die er is. Ik schreef naar aanleiding van mijn onderzoek aanbevelingen aan 

dierenasiels en die pas ik – nu ik afgestudeerd ben en weer rustig opbouw met werken – sinds september zelf 

toe bij Dierenasiel Crailo! Ik doe hier namelijk met heel veel plezier de social media en PR. Volg je ons al op 

Facebook en Instagram? Hier lees je het laatste nieuws, bekijk je onze asieldieren en lees je tips over van alles 

en nog wat, uiteraard met betrekking tot dieren. Samen met mijn lieve hond Harry – ook hij komt regelmatig 

voorbij op social media – ben ik 12 uur per week op kantoor. We hebben het beiden enorm naar ons zin hier!

Wij zoeken een nieuw thuis

In het 
 

zonnetj
e

Akita

Bakkie

Barry

Bumper

Darko is een kruising herder geboren in 2015. Hij heeft een 

bewogen leven gehad in de zin dat hij niet altijd de zorg heeft 

gekregen die hij juist zo nodig had. Hij is ernstig vermagerd bij ons 

binnen gebracht, maar is nu gelukkig weer goed op gewicht. Wel 

heeft zijn voorgaande leven wat gedragsmatige sporen nagelaten, 

dus zoekt hij wel baasjes met een gezonde dosis ervaring die deze 

lieverd verder op weg willen helpen naar een goede toekomst.

Vanwege de drukte vooral in ons hondenasiel, stellen wij graag deze volgende kanjers aan jullie voor die op zoek zijn naar een nieuw thuis. 

Uiteraard hebben we ook katten, konijnen en andere knaagdieren. Daarvoor kunt u ook terecht op onze website voor meer informatie 

over de aanwezige dieren in ons asiel die op zoek zijn naar een nieuw thuis. 

Sky is een ontzettend knappe slanke en hoog op de poten staande 

kruising herder van 5 jaar oud. Van inborst kan hij een beetje 

terughoudend zijn in nieuwe situaties of naar nieuwe mensen, maar 

als het ijs eenmaal gebroken is dan komt zijn speelse en vooral heerlijk 

aanhankelijke karakter zo naar boven. We zoeken voor Sky een rustig 

huishouden zonder kinderen of andere dieren. Naar soortgenoten is 

hij sociaal, maar hij heeft in huis liever het alleenrecht. 

Darko
SkyCoda en Indy

Coda (gesteriliseerde teef ) en Indy (reu) zijn twee ontzettend knappe en lieve Siberische husky’s. Indy is 7 lentes jong en Coda is pas 5 

jaar. Deze twee ontzettende lieverds zijn samen op zoek naar een nieuw huis. Dit huis kan met kinderen of zelfs katten (die honden gewend 

zijn) zijn, maar moet wel echt ook een goede tuin erbij hebben, ze vinden het namelijk heerlijk om vrij buiten lekker rond te kunnen 

scharrelen en te liggen. We zoeken wel echt mensen die het weten wat het is om een husky te hebben en beseffen dat dit geen honden zijn 

die je los kunt laten lopen (behalve in een goed omheinde tuin).

Ondanks dat we het al verwachtten, is het toch moeilijk en echt 

even schakelen voor onze dierverzorgers. Het zijn een hoop dieren 

die er momenteel verzorgd moeten worden. Buiten de standaard 

dagelijkse verzorging hebben wij ook veel honden binnen gekregen 

met (zware) gedragsproblemen. Zelfs honden die in hun jonge leven 

totaal ontspoord zijn. Aan ons de taak om deze dieren met liefde 

op te vangen, te resocialiseren en weer klaar te stomen om veilig 

terug te keren in onze toch wel drukke maatschappij. Honden die 

niet sociaal zijn naar soortgenoten hebben het extra moeilijk; in 

het asiel is het druk dus zeker deze dieren ervaren meer stress van 

hun verblijf. De markt lijkt op dit moment redelijk verzadigd en in 

het bos en op de heide is het altijd druk met honden en mensen. 

Een behoorlijke taak dus om ook de “moeilijke” honden in deze 

overprikkelde situatie te begeleiden. Het kost ons meer tijd, die nu 

over veel meer dieren verdeeld moet worden om het uiteindelijke 

resultaat te bereiken. De vraag naar nieuwe huisgenoten speelt 

daar ook een belangrijke rol in. Van de gemiddeld vijftien zittende 

honden in het asiel in coronatijd, zitten we nu op gemiddeld 35 à 40 

honden die we per dag verzorgen. En het lijkt ook niet op te houden. 

Bij elke herplaatste hond lijken er elke keer weer twee nieuwe voor 

in de plaats te komen. We hopen dat dit binnenkort toch wel wat 

gaat stabiliseren, want de zomer moet er nog aankomen. Al voelt 

het voor ons alsof wij nu al een paar maanden hoogseizoen hebben.  

 

Ons hondenpension is ook extreem druk. We zijn hier nogal door 

overvallen; de afgelopen twee jaar hebben wij op enkele periodes 

na bijna geen pensiongebruikers gehad. Nu moeten we helaas 

melden dat ons pension al helemaal volgeboekt zit, zeker tot eind 

augustus! Voorheen konden wij elke zomer wel behoorlijk wat 

extra plekken creëren in de verblijven van de asielhonden. Door de 

extreme drukte daar hebben wij die mogelijkheid nu absoluut niet.  

 

Wettelijk hebben wij ons ook aan het maximum te houden. Nog 

belangrijker is dat wij elk dier dat bij ons in zowel het asiel als 

het pension verblijft de beste zorg willen blijven geven en daar 

hoort een stop op aanname (pensiongasten) dan helaas ook 

bij.  Onze prioriteit is en blijft de goede zorg voor al onze dieren.

Rianne Steenbeek

Het bestuur heeft in november vorig jaar het initiatief genomen 

om onderzoek te laten doen naar de brandveiligheid binnen het 

dierenasiel. Uit het onderzoek bleek dat de electrische bedrading 

op bepaalde punten aan vernieuwing toe was en ook een aantal 

lamparmaturen vernieuwd moesten worden. Dankzij een royale gift 

van één van onze sponsors, konden we deze operatie bekostigen.  

 

Tegelijkertijd werd besloten om ook rookmelders te plaatsen 

op strategische locaties in de diverse gebouwen. Dus in het 

kattenhuis, het honden asiel en het honden pension. Maar ook in het 

hoofdgebouw, waar onder andere de kattenquarantaine afdeling is. 

 

De rookmelders zijn draadloos aangesloten op een security box, 

waardoor bij het afgaan van een rookmelder er automatisch een 

signaal gaat naar de meldkamer van securitas. In zo’n geval alarmeert 

de meldkamer onmiddellijk de brandweer, die tot aktie overgaat. 

Door het aanbrengen van de rookmelders is het weer een stukje veiliger 

op dierenasiel crailo. Een geruststellende idee!

U kunt ze zien hangen: de rookmelders in de diverse gebouwen van het 

asiel.
Rookmelders redden levens


