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 Jaarverslag Stichting Dierbewustleven 2017 

 
Inleiding 
 
In 2017 wist Stichting Dierbewustleven zich met een klein team van vrijwilligers weer op diverse 
vlakken positief in te zetten voor dieren. In dit jaarverslag lees je hoe Dierbewustleven zich dit jaar 
heeft ingespannen om haar doelstellingen te realiseren. 
 
 

1. Dierbewust eten en drinken 
 

FLYERACTIES 

In de regio rondom onze standplaats verspreidden we duizenden flyers om aandacht te vragen voor 
de voordelen van plantaardig eten voor mens, dier en natuur. 
 

OPVANG VOOR EX-LEGKIPJES 
We sloegen de handen ineen met Ex-legkipjes, een 
kleinschalige particuliere opvang voor ex-legkippen in 
Drenthe. We denken dat we elkaar op vele vlakken 
kunnen aanvullen en steunen. Dierbewustleven was al 
eens op bezoek geweest bij de opvang. De geredde 
kippen zijn kleine ambassadeurs: het wordt pijnlijk 
duidelijk hoeveel ze te lijden hebben gehad in de 
industrie en hoe een echt kippenleven er eigenlijk uit 
zou moeten zien. De kippen in de opvang zijn de kleine 
geluksvogels. Door hun verhaal te delen, hopen we 
mensen weer bewuster te maken van het leed dat 
schuilgaat achter de eieren in de winkel. Verderop in 
dit verslag kun je meer lezen over de activiteiten van 
de opvang in 2017. 
 

IN DE BRES VOOR KREEFTEN EN KRABBEN 
In juni namen we samen met de Vissenbescherming het initiatief om Makro op te roepen te stoppen 
met de verkoop van levende kreeften. Het initiatief werd ondersteund door nog 12 andere 
dierenorganisaties. De Makro reageerde niet op onze brief, maar plaatste wel een publiekelijke 
reactie. We zullen Makro opnieuw om een reactie vragen, mogelijk ondersteund door een 
(flyer)actie. 
 

OPROEP DIERVRIENDELIJK OFFERFEEST / KERSTFEEST 
Samen met 6 andere dierenorganisaties deden we ook dit jaar een oproep om het Offerfeest 
diervriendelijk te vieren. Via een video-oproep op YouTube werd gevraagd geld te offeren aan een 
goed doel in plaats van een dier te slachten.  
 
Daarnaast riep Dierbewustleven in december via social media op om het kerstfeest diervriendelijk te 
vieren, zonder dieren of andere dierlijke producten op het menu. En hielden we een huis-aan-huis 
flyeractie in de regio Den Haag.  
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 OVERIGE 

Dierbewustleven ondersteunde de Klimaat- en Diervriendelijke Parlementaire Barbecue van Stichting 
Een Dier Een Vriend en de abri-postercampagne van Stichting Even Geen Vlees. Ook heeft 
Dierbewustleven sinds enkele jaren stier Drikus van Stichting de Leemweg geadopteerd wat we dit 
jaar voortzetten.  
 
 

2. Dierbewuste kleding 
 

Bont, leer, suède, zijde, wol, dons: stuk voor stuk worden ze in kleding verwerkt. Via onze website en 
social media lichten we mensen voor over het verhaal achter deze kledingstukken. En hoeveel 
dierenleed ermee gepaard kan gaan, voordat ze in de winkelrekken belanden.  
 
Speciale aandacht besteedden we ook dit jaar wederom aan bont. Veel mensen denken 
nog altijd dat bont duur is. Daardoor gebeurt het helaas maar al te vaak dat mensen 
kleding dragen waarin echt bont is verwerkt zonder dit te beseffen. Van onze speciale 
thema-website www.do-you-care.info deelden we in 2017 enkele duizenden 
visitekaartjes en flyers uit zowel aan winkelend publiek als bij huis-aan-huis flyeracties.  
 
In aanvulling hierop ondersteunden we de actiegroep ‘Bont is dood’ met een bijdrage 
voor materialen voor hun publieksacties. 
  

http://www.do-you-care.info/
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 3. Een dier is geen vertier 

 

DOLFINARIUM 
We hebben onze campagne voor de dieren in Dolfinarium Harderwijk voortgezet. Dit deden we door 
publieksacties voor de ingang van het Dolfinarium, via social media waaronder de campagnepagina 
Dolfinariumvrij Nederland en de bijbehorende website www.dolfinariumvrij.nl. Deze activiteiten 
ondernamen we in samenwerking met Bite Back en Stop Dierenleed Nederland. 
 
Daarnaast voerden we ook periodiek informeel overleg met andere partijen over de activiteiten 
rondom het Dolfinarium. Naast Bite Back en Stop Dierenleed Nederland waren dit World Animal 
Protection, Sea First Foundation, Dolphinmotion, de Vissenbescherming, Een Dier een Vriend en Free 
Spirit. Tijdens deze overleggen houden we elkaar op de hoogte van de wederzijdse werkzaamheden. 
Daarnaast worden soms gezamenlijk activiteiten ondernomen zoals het benaderen van politiek, het 
aanschrijven van bedrijven die (kortings)kaarten aanbieden en het versturen van persberichten. Ook 
werden de voorbereidingen getroffen voor het gezamenlijke campagne richting scholen en bedrijven 
in 2018.  
 
In aanvulling hierop deed Dierbewustleven een financiële bijdrage aan de ontwikkeling van een 
animatiefilm voor de jeugd ‘Dolfijnen in het wild en in gevangenschap’ door Sea First. De 
animatiefilm zal onderdeel worden van de campagne richting scholen in 2018. 
 
Dit zijn de activiteiten die plaatsvonden gerelateerd aan deze campagne:  
 
18-02-2017  Actie bij Dolfinarium  
12-03-2017  Publicatie van ‘Dolfijnenstemwijzer’ *)  
25-03-2017  Actie bij Dolfinarium 
29-04-2017  Actie bij Dolfinarium 
07-05-2017  Persbericht verzonden: ‘Ook Nederland zou fokverbod moeten instellen voor 

dolfijnen in gevangenschap’  
27-05-2017  Actie bij Dolfinarium 
24-06-2017  Actie bij Dolfinarium 
29-07-2017  Actie bij Dolfinarium 
19-08-2017  Actie bij Dolfinarium 
22-08-2017  Persbericht verzonden: ‘Ook directeur vindt shows in Dolfinarium niet meer kunnen’  
22-08-2017  Brief verzonden naar alle politieke partijen om hen op te roepen het fokverbod 

dolfijnen van Frankrijk navolging te geven ook in Nederland 
30-09-2017  Actie bij Dolfinarium21-10-2017  Actie bij Dolfinarium 
20-12-2017  Persbericht verzonden: ‘Wij zetten door tot Dolfinarium stopt’  
 
 
*) In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen publiceerden we een inventarisatie van de 
standpunten van politieke partijen en uitkomsten van een vragenlijst verzonden naar politieke 
partijen. 
 

 
  

http://www.dolfinariumvrij.nl/
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 Onze Dolfinarium-campagne heeft vele positieve resultaten opgeleverd. Tijdens de acties namen de 

meeste mensen het voorlichtingsmateriaal aan. Zo werden veel (potentiële) bezoekers 
geïnformeerd. Ook vinden er regelmatig goede gesprekken plaats. Het valt op dat het Dolfinarium 
veel samenwerkingen aangaat met bedrijven. Waarschijnlijk om meer bezoekers te trekken. De 
bezoekersaantallen vertonen al tijden een dalende trend. Eind 2017 erkende ook het Dolfinarium zelf 
in de media dat ze in financieel slecht weer verkeren en dit mede wijten aan de inzet van activisten. 
In haar jaarverslag over 2015, dat het Dolfinarium pas in 2017 deponeerde, erkende het Dolfinarium 
dat het activisme tegen het houden van dieren in gevangenschap groeit, dat dit effect heeft op de 
publieke opinie en heeft gezorgd voor een daling in hun sponsorpartners. Voor ons een bevestiging 
dat de activiteiten van ons en onze ketenpartners effect hebben. 
 

CIRCUSSEN 
In februari 2017 rondde het Ministerie van Economische Zaken haar onderzoek af naar olifanten 
Carla en Buba van circus Renz respectievelijk Freiwald, waaraan beide circussen als onderdeel van 
hun ontheffing verplicht waren mee te werken.  
 
Dierbewustleven deed een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) waarna we inzage 

kregen in de onderzoeksrapporten in kwestie. Daaruit bleek dat het onderzoek had uitgewezen dat 

beide olifanten fysiek en emotioneel in staat waren te verhuizen. Iets wat beide circussen jarenlang 

tegenspraken met (media)verhalen over hoe de dieren elders zouden sterven van heimwee, hoewel 

dit nooit op feiten was gebaseerd. Het onderzoek wees tevens uit dat er opvangmogelijkheden 

beschikbaar waren die de gezondheid en het welzijn van de dieren zouden kunnen waarborgen of 

zelfs verbeteren. We waren blij dat het onderzoek op diverse vlakken onderstreepte wat we al 

enkele jaren betogen.  
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Dierbewustleven heeft in navolging van 

het onderzoek in samenwerking met Bite 

Back, Stop Dierenleed Nederland en Een 

Dier een Vriend, de overheid 

opgeroepen beide circussen actief te 

bewegen mee te werken aan het 

overbrengen van de dieren naar de 

geschikt bevonden opvanglocatie(s). 

Helaas is olifant Carla hierna verdwenen 

richting het buitenland. En kreeg circus 

Freiwald opnieuw een ontheffing voor 

olifant Buba, dit keer voor 3 jaar, omdat 

de staatssecretaris alsnog concludeerde 

dat er geen geschikte opvanglocatie 

beschikbaar zou zijn. Op dit moment 

biedt de situatie ons geen ruimte concrete stappen te ondernemen, maar we volgen de 

ontwikkelingen. En bekijken de verdere mogelijkheden. 

 

4. Ballonnen afblazen, niet oplaten 
 
Als onderdeel van onze campagne ‘Ballonnen afblazen, niet oplaten’ 
benaderden we in 2017 scholen, bedrijven, Oranjeverenigingen en 
andere organisaties die een ballonoplating organiseerden of gepland 
hadden staan. Dit deden we onder andere in samenwerking met de 
Facebook-community Ban de Ballon.  
 
Ook dit jaar lichtten we het publiek en organisaties voor over de 
gevolgen van ballonnen oplaten voor dieren en de natuur via brieven, 
e-mails, flyers, onze website en social media. Vooral de mythe dat 
biologisch afbreekbare ballonnen een oplossing zouden zijn, blijkt 
soms moeilijk te doorbreken.  
 
Op onze speciale campagnewebsite www.ballonnenexperiment.nl 
volgen we daarom een door ons uitgevoerd experiment met specifiek 
dit soort ballonnen. Om zo te laten zien hoe lang ook deze erover 
kunnen doen om te vergaan.  
 
We brachten de uitkomsten van het experiment met in het bijzonder 

de ballonnen van Oranjevereniging Nijkerk extra onder de aandacht. Reden hiervoor was dat deze 
Oranjevereniging in 2016 een publiekelijke statement had geplaatst dat milieuactivisten 
onjuistheden zouden verkondigen over de door hen gebruikte ballonnen. Dit noopte ons ertoe 
enkele van de Nijkerkse ballonnen aan ons experiment toe te voegen. In de aanloop naar Koningsdag 
2017, een jaar na dato, brachten we onder de aandacht in hoeverre deze ballonnen - niet - waren 
vergaan. Helaas bewoog het de Oranjevereniging er niet toe voortaan te kiezen voor een milieu- en 
diervriendelijk alternatief. Wel wist ons persbericht ‘Nijkerkse bio-ballon ligt zwaar op de maag’ 
lokaal en regionaal de nodige persaandacht te genereren. 
 

http://www.ballonnenexperiment.nl/
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Het actief benaderen van organisatoren van ballonoplatingen leidt gelukkig steeds vaker tot positieve 
reacties. Er is ook landelijk een duidelijke trend zichtbaar van organisatoren die besluiten af te zien 
van de geplande ballonoplating dan wel deze in het vervolg niet meer in hun programma op te 
nemen. En van gemeenten die het oplaten van ballonnen aan banden leggen met een verbod of door 
het actief te ontmoedigen. Voor ons een teken dat onze activiteiten, en die van medestanders, hun 
vruchten steeds meer beginnen af te werpen. 
 

 

5. Huis- en zwerfdieren 
 

SCHUILHUIZENPROJECT  
ANIMAL RESCUE KEFALONIA 
In 2017 mochten we in een tweetal 
bekende supermarkten weer meerdere 
maanden een statiegeldbonnenbus 
plaatsen. De opbrengst van de 
gedoneerde statiegeldbonnen leverde 
een mooi bedrag op voor ons 
schuilhuizenproject in 
zwerfdierenopvang Animal Rescue 
Kefalonia (ARK) in Griekenland.  
 
Eind vorig jaar waren er dankzij deze statiegeldbonnenbussen en andere donaties bij elkaar al 17 
broodnodige solide, stenen schuilhuizen op de hondenvelden in ARK gebouwd. De honden vinden de 
schuilhuizen geweldig. Op hete dagen zie je de meeste honden in de schuilhuizen liggen, omdat het 
er veel koeler is. En natuurlijk beschermen ze in de winter tegen regen en kou. De bouw wordt 
volledig uitgevoerd door vrijwilligers. Dierbewustleven onderhoudt persoonlijk contact met een 
lokale vrijwilliger die alle bouwactiviteiten coördineert. Begin 2018 hopen we weer genoeg geld 
ingezameld te hebben om de bouw van de volgende schuilhuizen te laten starten.  
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Mooi ook om te zien, is dat ons schuilhuizenproject een prachtig ‘ripple effect’ heeft gehad. In 
navolging van onze start met het bouwen van de stenen schuilhuizen zijn ook andere organisaties en 
particulieren in binnen- en buitenland zich gaandeweg gaan inzetten voor de bouw ervan. Hierdoor is 
het totaal aantal gebouwde schuilhuizen intussen zelfs al op 27 uitgekomen. 
 
BIJDRAGE OPERATIE SAVANNAH 
In 2017 werd bij hond Savannah (foto boven nog in haar oude schuilhuis) in ARK helaas een tumor 
vastgesteld. Deze zat op haar buik en was zo groot dat ze er veel hinder aan ondervond. In juli deed 
Dierbewustleven een bijdrage om de operatie te kunnen helpen bekostigen. Gelukkig kon Savannah 
dankzij de operatie van haar hinderlijke tumor worden bevrijd. 
 
DONATIE HET KNAAGHOF 
Dankzij de statiegeldbonnenbussen mochten we in april ook 
konijnen- en knaagdierenopvang Het Knaaghof in Rijswijk blij 
verrassen met een mooie cheque.  
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6. Overig 

 
ANBI 
Dierbewustleven streeft ernaar als ANBI (Algemeen Nut Beogende 
Instelling) aangemerkt te worden. Een ANBI-status maakt het voor 
donateurs fiscaal aantrekkelijk om een goed doel financieel te steunen, 
omdat dit belastingvoordeel kan opleveren. Dierbewustleven voldeed al 
aan de meeste voorwaarden. Alleen in onze statuten was nog een kleine 
aanpassing nodig. Eind december bezochten we de notaris om dit te 
laten bewerkstelligen. Meteen hierna is ook de ANBI-status aangevraagd. 
Met uitgeven van dit jaarverslag is inmiddels bekend dat de ANBI-status 
met ingang van 1 januari 2018 is toegekend. 
 
 
NIEUW BESTUURSLID 
In navolging van de samenwerking met de opvang Ex-legkipjes heeft 
Willem Bobbink zich bij ons bestuur gevoegd. Willem biedt samen met 
zijn partner Liane al enkele jaren zorg, onderdak, en natuurlijk een 
heleboel liefde, aan de geredde ex-legkippen die zij opvangen. Ook op 
andere vlakken komt Willem al jaren voor dieren op. Zo was hij in het 
verleden nauw betrokken bij het succesvol opzetten van een stichting 
tegen proefdiergebruik, voerde hij veel acties tegen het gebruik van 
dieren in circussen en is hij ook vandaag de dag regelmatig te vinden bij 
(flyer)acties van diverse dierenorganisaties. We zijn dan ook enorm blij 
Willem in ons bestuur te hebben mogen verwelkomen. 
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 Jaarverslag Opvang Ex-legkipjes 2017 

 
Ex-legkipjes is een microsanctuary (kleinschalige opvang) in Drenthe waarmee Dierbewustleven in 
2017 een samenwerking is aangegaan. In dit onderdeel van het jaarverslag informeren we je over de 
inspanningen door de opvang ten behoeve haar bewoners. 
 

OPKNAPBEURT HOKKEN 
De hokken en rennen hebben een opknapbeurt gekregen. Hierbij is het oude hok voorzien van extra 
gaas op de plekken waar het stuk was om het roofdierveilig te houden. Daarnaast zijn bij alle hokken 
de ventilatieroosters voorzien van nieuw, roofdierveilig gaas (januari).  
 

REDDING NIEUWE KIPPEN 
Al enige tijd was er fysiek ruimte in de 
opvang voor uitbreiding. Zonder sponsors 
zou het alleen financieel niet lukken om 
nieuwe kippen op te vangen. Daarom 
plaatsten we een oproep op Facebook. Dit 
resulteerde in een aantal vaste sponsors 
voor de nieuw te redden dieren. Zo kon de 
redding groen licht krijgen! Op 14 oktober 
2017 was het zover. We haalden de 
kippen op bij een scharrelboerderij. 
Enkele van de geredde kippen waren er zo 
slecht aan toe dat ze bij de dierenarts in 
opname moesten blijven. De andere 
kippen mochten mee naar de opvang in 
quarantaine. 
 
 

Bij de dierenarts is meteen actie 
ondernomen om de kippen met de 
ernstige cloaca prolapsen te helpen. Bij 
een cloaca prolaps komt een stukje van de 
legdarm naar buiten puilen. Dit wordt 
veroorzaakt door het vele eieren leggen. 
Enkele kippen moesten worden gehecht. 
Daarnaast hebben alle kippen met 
prolapsen een implantaat gekregen, zodat 
ze de legdarm en eileider rust krijgen. 
Helaas heeft één van de kippen het niet 
gered. Zij had het erg benauwd. En 
ondanks de medische zorg overleed zij de 
volgende dag. De andere kippen kwamen 
er gelukkig wel bovenop. Zij maken het nu 

goed. Vier ervan bleven in onze opvang wonen. We hebben hen Elsa, Miranda, Louise en Lara 
genoemd. Naast de kippen die bij ons zijn gebleven, zijn er enkele kippen geadopteerd.  
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 POULTRY DVM 
Elsa verkeerde bij haar 
redding in erbarmelijke 
toestand. De foto’s van 
Elsa shockeerden veel 
mensen op social media. 
Elsa’s toestand en herstel 
inspireerden de 
Amerikaanse website 
Poultry DMV om een 
artikel aan haar te wijden 
op hun website. Poultry 
DVM voorziet wereldwijd 
in veterinaire 
gezondheidsinformatie 
voor verzorgers van 
kippen en ander pluimvee. 
Zo kreeg Elsa’s verhaal dus 
wereldwijde aandacht!  
 

 

   
 
 

ACTIE STICHTING SPECSAVERS STEUNT 

In november deden we mee aan een actie voor sponsoring door Stichting Specsavers Steunt. Er 
volgde een drukke tijd waarin volop campagne werd gevoerd op social media. De reacties van het 
publiek waren hartverwarmend. We stonden de hele actieperiode bovenaan met de meeste 
stemmen. We wisten zelfs meer stemmen binnen te halen dan de nummers 2 en 3 bij elkaar 
opgeteld. Ook brachten we een bezoek aan de vestiging van Specsavers in Emmen (de locatie waar 
we meedongen voor de sponsoring) om hen te vertellen waar we ons voor inzetten. Uiteindelijk zou 
Specsavers zelf uit de top 3 goede doelen waarop het meest was gestemd een winnaar kiezen. De 
keuze viel op een ander doel. Jammer, maar volgend jaar wellicht nieuwe ronde, nieuwe kansen. 
 

KERSTKAARTENACTIE 
Omdat we enorm blij zijn met alle donateurs van afgelopen jaar, besloten we in december hen 

allemaal een kaartje te sturen met de kerst. De actie leverde veel positieve reacties en ook een 

aantal mooie donaties op.  
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 ZORG VOOR DE INDIVIDUELE BEWONERS 
De bewoners van de opvang hebben veel (medische) zorg nodig. Hieronder lichten we toe waaruit 
deze zorg dit jaar bestond. 

 
Wally 
Wally is de oudste kip in onze opvang. Het gaat goed met Wally. 
In januari vierde ze dat ze 5 jaar vrij was! Wally was eind dit jaar 
bijna 7,5 jaar oud, een flinke leeftijd voor een ex-legkip. Ze krijgt 
implantaten, omdat ze in het verleden misvormde eieren legde. 
Dit jaar heeft Wally één keer een nieuw implantaat1 nodig 
gehad (augustus). Met haar gezondheid gaat het goed. 
 
Bella 

Bella is in februari 2014 bij ons gekomen samen met een groep andere 
kippen afkomstig uit een legbatterij. Met Bella gaat het nu goed! Ze 
krijgt wel implantaten vanwege gezondheidsproblemen in het verleden 
door het vele eieren leggen. Dit jaar had Bella twee implantaten nodig: 
in maart en in juni.  
 

Storm 
Haan Storm hebben we in de 
zomer van 2016 samen met zijn 
broer Casper in het bos gevonden. De broers waren 
overduidelijk gedumpt en gelukkig hebben wij hen kunnen 
redden. Storm had alleen plotseling geen stem meer in 
augustus van dit jaar. Bij de dierenarts bleek dat hij een gezwel 
in zijn keel had. Storm werd opgenomen bij de dierenarts, waar 
de medicatie in eerste instantie leek aan te slaan. Spijtig genoeg 

overleed Casper toch nog plotseling, terwijl hij nog in de kliniek was opgenomen. 
 
Casper 
Haan Casper heeft gelukkig dit jaar geen 
gezondheidsproblemen gehad. Wel verloor hij zijn broer Storm 
in augustus. Het tweetal woonde apart van de andere groep, 
waardoor Casper ineens alleen zat. Door de kippenredding in 
oktober werd Casper verblijd met het gezelschap van een 
heuse groep dames. Heel trots is hij op zijn kippen Elsa, 
Miranda, Louise en Lara.  
 

Elsa 
Elsa is één van de in oktober geredde nieuwe kippen uit 
Duitsland. Elsa had een flinke prolaps. De foto van haar 
bloedende cloaca shockeerden veel mensen op social media. Elsa 
kreeg direct een implantaat, zodat ze geen eieren meer hoefde te 
leggen. Elsa was de kaalste van het groepje en zag er erbarmelijk 
uit. Haar foto’s inspireerden de Amerikaanse website Poultry 
DMV om een artikel over haar te schrijven. 
 

 
 

                                                            
1 Voor meer informatie, zie: http://www.exlegkipjes.nl/kippen-ziektes/implantaten/  

http://www.exlegkipjes.nl/kippen-ziektes/implantaten/
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Kojak 
Kojak is onze beroemdste kip. Ze kwam enkele jaren geleden in verschrikkelijke toestand binnen in 
onze opvang. De foto van Kojak op de onderzoekstafel bij de dierenarts ging de hele wereld rond op 
social media. Gelukkig knapte ze op en scharrelt nog steeds vrolijk rond. Kojak heeft vlak voor dit jaar 
van start ging nog een implantaat gehad (vanwege eileiderproblemen in het verleden). Zij deed dit 
keer erg lang met haar implantaat en heeft het hele jaar geen herhaalimplantaat nodig gehad. Het 
gaat heel goed met haar.  
 
Miranda 
Ook Miranda werd gered in oktober. Miranda moest bij aankomst 
eerst een paar dagen bij de dierenarts worden opgenomen. Haar 
tenen waren namelijk helemaal vergroeid en ontstoken geraakt 
tijdens het verblijf in de kippenschuur waaruit ze is gered. Er werden 
foto’s van haar poten gemaakt. Er bleek niets gebroken dus de 
kromme tenen zullen altijd zo blijven staan. Miranda mocht na een 
paar dagen naar huis. Haar poten zullen we regelmatig in de gaten 
moeten blijven houden en de nagels bijknippen. Maar ze scharrelt er 
lustig op los ondanks haar kromme teentjes! In oktober had Miranda 
plotseling een cloaca prolaps. Miranda was de enige van de redding in 
oktober die nog geen problemen had met haar legapparaat, maar dit 
duurde dus slechts een maand. Miranda heeft daarom ook een 
implantaat gekregen, zodat ze stopt met eieren leggen.  

 
 
Louise 
Louise is ook gered tijdens de redding in oktober in Duitsland. 
Het leek eerst goed te gaan met haar. Maar na een week zat 
ze er opeens ellendig bij en legde enkele lashes. Daarom kreeg 
ook Louise een implantaat. Sindsdien gaat het gelukkig prima 
met Louise.  
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 Lara 
Ook Lara kwam bij ons tijdens de redding in oktober. 
Onderweg lag Lara er heel triest bij en ze had een flinke 
prolaps. We maakten ons zorgen, maar gelukkig knapte ze 
na een implantaat en enkele dagen opname bij de 
dierenarts weer op. Het eerste implantaat van Lara raakte 
wel snel uitgewerkt. Daarom had ze nog een tweede vlak 
erna nodig. Lara scharrelt sindsdien zonder verdere 
gezondheidsproblemen weer rond. 
 

Sneeuwwitje 
Sneeuwwitje was direct na haar redding één van de 
zwakste kippen. Nadat ze hier ongeveer een half jaar 
woonde, kreeg ze eileiderproblemen. Ze was hier heel erg 
ziek van. Sindsdien geven we haar implantaten om 
herhaling te voorkomen. Wij controleren altijd scherp of ze 
weer een nieuw implantaat nodig heeft, omdat haar 
eileider er waarschijnlijk slecht aan toe is. Dit jaar heeft ze 
twee keer een implantaat nodig gehad (februari en juli). In 
mei is Sneeuwwitje in de ziekenboeg geweest vanwege een 
flinke ontsteking aan haar oog. Na een antibioticakuur en 

enige tijd thuis in de ziekenboeg kon ze er weer tegenaan. Maar in oktober kon ze op een ochtend 
opeens nog amper op haar poten staan. We brachten haar direct naar de dierenarts, maar kort 
daarna overleed ze daar. Sneeuwwitje was 3 jaar en 8 maanden vrij en werd dus ruim 5 jaar oud. We 
zijn heel blij dat we haar gedurende haar leven in de 
opvang implantaten hebben gegeven. Zo heeft ze er 
ruim 3 jaar vrijheid bij gekregen.  
 
Cloëlla 
Met Cloëlla gaat het goed: zij is heel gezond. Ze krijgt 
implantaten vanwege een prolaps in het verleden en 
slechte eieren. Over het algemeen doet ze erg lang met 
de implantaten. Dit jaar had ze 1 implantaat nodig, in 
oktober.  
 

Trudy 
Trudy is geen kip uit de eier-industrie, maar is ooit door 
haar eigenaren achtergelaten, samen met Mercedes. Ze is 
waarschijnlijk nog ouder dan Wally, maar we weten haar 
leeftijd niet. Trudy heeft dit jaar 2 nieuwe implantaten 
nodig gehad (februari en juli). Trudy krijgt deze 
implantaten niet alleen, omdat haar eileider niet meer 
goed functioneert. Ze heeft ook een longaandoening die 
erger wordt naarmate haar lichaam weer eieren gaat 
aanmaken. Zodra haar implantaat uitgewerkt raakt, krijgt 
ze het benauwd. Zodoende zorgen we dat we er altijd op 

tijd bij zijn met een nieuw implantaat. Desondanks had Trudy korte tijd last van haar longen. In april 
was ze wat aan het rochelen; waarschijnlijk had ze een kleine longontsteking gekregen. Een 
antibioticakuur en een korte tijd medicatie hielpen haar er weer bovenop.   
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 Mercedes 
Mercedes begon dit jaar, voor het eerst sinds ze bij ons 
woont, met haar gezondheid te kwakkelen. In een paar 
dagen tijd verslechterde Mercedes helaas enorm. 
Ondanks dat ze geen eieren meer legde, had ze toch in 
korte tijd een ernstige vorm van EYP ontwikkeld en 
stierf hier uiteindelijk aan op 28 juli. Mercedes heeft 
ruim 6 jaar bij ons gewoond, nadat ze - samen met 
Trudy - was achtergelaten door haar vorige eigenaar.  
 
Florence 
Florence is tegelijk met 

Pippi gered. Ze heeft een aantal keren een eileiderontsteking gehad in 
het verleden. Sindsdien krijgt ze implantaten, zodat ze geen eieren 
meer hoeft te leggen. Dit jaar had Florence twee keer een implantaat 
nodig: in februari en in april. Gelukkig waren we er telkens op tijd bij. 
En is ze het hele jaar door kerngezond geweest.  
 
Pippi 
Pippi kwam in mei 2013 bij ons binnen. Nadat de meeste andere 
kippen bij adoptiegezinnen waren ondergebracht, bleven Florence en 
Pippi – die veel met elkaar optrokken – permanent in de opvang 
wonen. Pippi heeft in het verleden lashes gelegd in plaats van eieren 
en was daar heel ziek van. Sindsdien krijgt ze steeds implantaten. Dit 
jaar had ze er één nodig in februari en in maart (helaas werkte het 
eerste implantaat maar kort). Het tweede implantaat werkte langer. Daarna ging het goed met haar. 
Echter in juni werd Pippi plotseling ziek. Van de één op de andere dag kon ze niet meer op haar 
benen staan. Maar ze kletste en at nog flink en gedroeg zich - buiten het niet kunnen staan - verder 
fit. Bij de dierenarts lieten we uitgebreid onderzoek doen. Pippi leek er eerst weer bovenop te komen 
na medicatie en een tijdelijk verblijf in huis. De uitslag van de dierenarts was echter heel naar: Pippi 
bleek beenmergkanker te hebben en niet meer te genezen. Intussen was Pippi ook snel aan het 
verslechteren. Uiteindelijk hebben we haar laten inslapen. Pippi heeft ruim 4 jaar bij ons gewoond en 
is ongeveer 6,5 jaar oud geworden. 
 
Pien & Gijs 
Pien en Gijs doen het allebei hartstikke goed. Ze zijn allebei het hele jaar gezond geweest, zonder 
noemenswaardige problemen.  
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 Stichting Dierbewustleven 

Financieel jaarverslag 2017 
 
Vermogen op 1-1-2017:  €  832,05 

Inkomsten 
Donaties: 
- algemeen     €    1.242,89 
- specifiek t.b.v. Ex-legkipjes*)   €    2.101,22 
- specifiek t.b.v. Dolfinariumvrij Nederland €       475,92 
- specifiek t.b.v. Animal Rescue Kefalonia   €       500,44 
         € 4.320,47 
Sponsoring: 
- drukwerk e.a. materialen campagnes  €       447,36   
         €    447,36  
Rente      €           0,00   

€        0,00         
              € 4.767,83 

Uitgaven 
 
Lasten besteed aan de doelstelling 
Drukwerk- en publicatiekosten algemeen  €      11,50 
Weet Wie Je Eet 
- Drukwerkmaterialen acties etc.  €      47,36 
- Uitgaven Opvang Ex-legkipjes*)  € 1.935,58 
- Bijdrage Abri-campagne Even Geen Vlees   €    100,00 
- Bijdrage Klimaat- en Diervriendelijke  

Parlementaire Barbecue 2017   €      50,00 
- Adoptie Drikus Stichting de Leemweg  €      90,00 
Een Dier Is Geen Vertier 
- Educatieve boekjes/flyers   €    175,00  
- Bijdrage educatieve animatiefilm jeugd  

‘Dolfijnen in het wild en in gevangenschap’ €    200,00    
Dierbewuste kleding 
- Donatie t.b.v. borden actie Bont is dood €    100,00     
Huis- en zwerfdieren 
- Donatie Knaaghof (resultaat inzamelingsactie 2016) €    400,00     
- Bijdrage kosten operatie Savannah ARK €    250,00 
Overig 
Webhosting, redirecting, domeinnamen  €    132,28 

€  3.491,72 
 

Overige kosten 
Personeelskosten 
(Er waren in 2017 bij de stichting geen personeelsleden in dienst.)  €               -                          
Kantoorkosten (algemeen) 
Kantoorbehoeften / porti (zijn door het bestuur zelf opgevangen)  €               -           
Notariskosten 
Statutenwijziging t.b.v. ANBI      €      214,40   
Financiële baten en lasten 
Bankkosten        €      115,33   
           €  3.821,45  
 

Resultaat          €     946,38 

*) Voor specificatie zie financieel jaarverslag Ex-legkipjes 
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 Samenstelling vermogen op 31-12-2017 

Voorraden (drukwerk e.a. demo-materialen)   €    322,41        
Triodos betaalrekening NL80 TRIO 0197 7069 08  €    523,38     
Triodos Rendement-rekening NL61 TRIO 2024 1155 94 €    850,62 
Paypal Dierbewustleven (geopend in 2017)   €      67,71 
Contanten in depot Ex-legkipjes     €      14,31 
  
Totaal       € 1.778,44    
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Ex-legkipjes 
Financieel jaarverslag 2017 

 
 
  

Activa  
Hokken (privé-eigendom, bruikleen) 
 
 
Inkomsten 
Donaties: 
- giften     €    2.037,62 
- via Bookdepository    €         63,60 
         € 2.101,22 
 
Rente      €          0,00  

€ 2.101,22         
              € 2.101,22  

 
Uitgaven 
- Reparatie hokken    €         20,55 
- Voer     €       336,75 
- Medisch (consulten, opname, implantaten, 

ontwormen, medicatie, preventie)  €    1.088,96 
- Strooisel     €         72,60 
- Supplementen (probiotica, dwangvoeder) €         54,04 
- Reiskosten (dierenartsbezoek,  

ophalen geredde kippen)   €       286,90 
- Drukwerk- en publicatiekosten  €           5,00 
- Webhosting, domeinnaam   €         26,98   

€  1.891,78 
 

Overige kosten 
Personeelskosten 
(Er waren in 2017 bij de stichting geen personeelsleden in dienst.)  €              -                          
Kantoorkosten 
Kantoorbehoeften / porti       €       43,80           
Financiële baten en lasten 
Bankkosten        €         0,00   
           €       1.935,58   
 

Resultaat          €          165,64       
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 CONTACTINFORMATIE 
Secretariaat Voorstraat 131  

2685 EL Poeldijk  
 
Telefoon +31 6 12133993  
 
Website  www.dierbewustleven.info   
E-mail   info@dierbewustleven.info  
Facebook www.facebook.com/Dierbewustleven  
Twitter   @Dierbewustleven   
Instagram www.instagram.com/dierbewustleven/  
 
KVK 
58590277 
 
RSIN  
853102892 
 
REKENINGNUMMERS 
NL80 TRIO 0197 7069 08 (algemeen) 
NL74 TRIO 0379 2160 35 (Ex-legkipjes) 
 
 
Vastgesteld op 1 juli 2018, Poeldijk  
 
Namens het bestuur, Esmeralda Kamerling, voorzitter 
  

http://www.dierbewustleven.info/
mailto:info@dierbewustleven.info
http://www.facebook.com/Dierbewustleven
http://www.instagram.com/dierbewustleven/


 

Stichting Dierbewustleven – Jaarverslag 2017           

2
8

  


