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Voorwoord: 
 
2020 was een bijzonder en soms ook emotioneel en ontroerend jaar. Zeker omdat Nederland te maken kreeg met het 
Corona virus en te maken heeft gehad met verschillende beperkende maatregelen. 
Ondanks de aangepaste maatregelen hebben we in 2020 ook weer vele dieren opgevangen en herplaatst. 
Omdat veel mensen thuis kwamen te zitten met hun werk was de vraag groter naar de aanschaf van een huisdier. Door 
het plaatsing beleid hebben we de dieren toch een goed thuis kunnen bieden bij serieuze geïnteresseerden. 
  
In dit jaarverslag willen we u op de hoogte brengen van een aantal bijzondere gebeurtenissen binnen de Elkie 
stichting in het jaar 2020. 
Activiteiten van de Elkie stichting zijn o.a. 
- Het opvangen en huisvesten/verzorgen van honden, katten en overige kleine huisdieren die zijn afgestaan, binnen 

de seniorenopvang zijn opgenomen of die zijn gevonden op het eiland Tholen en St. Philipsland. 
- Het tot stand brengen van een hereniging van gevonden dieren met hun baasje d.m.v. de samenwerking met 

Amivedi. 
- Het herplaatsen van de opgevangen dieren.  
- Nacontrole geplaatste dieren. 
- De dierenambulance voor het rijden naar gevonden of gewonden – en/of aangereden dieren  
- Het medisch verzorgen van dieren die dat nodig hebben, in samenwerking met de dierenarts die door de stichting 

is aangesteld. 
- Het opleiden van stagiaires van het VMBO, MBO en besluit van houders voor dieren of van het voortgezet 

onderwijs voor een maatschappelijke stage. 
- Het begeleiden van mensen in een re-integratie project, mensen met een zorgplan en jongeren met een taakstraf 

via de Raad van de Kinderbescherming. 
- Het werven van donateurs en donaties voor de activiteiten van de stichting. 
 
Het aantal dieren wat is opgevangen in 2020 
 
18 honden zijn opgenomen die zijn afgestaan door hun eigenaar vanwege uiteenlopende redenen. 
  1 hond is opgevangen omdat die was gevonden.  
14 katten zijn opgenomen die zijn afgestaan door hun eigenaar vanwege uiteenlopende redenen.   
65 katten zijn opgevangen omdat die zijn gevonden.  
Ook vangt de Elkie stichting overige kleine huisdieren op.  
 1 konijn is opgenomen omdat die was gevonden. 
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Het aantal dieren wat is geplaatst of retour eigenaar is gegaan in 2020 

 
    24 honden zijn in dit jaar geplaatst in een nieuwe thuissituatie.  
     1  hond is opgehaald door het eigen baasje nadat deze was verdwaald.   
    65 katten zijn in dit jaar geplaatst in een nieuwe thuissituatie. 
     8 katten zijn opgehaald door hun eigen baasjes nadat ze gevonden waren. 
     1   konijn is retour eigenaar gegaan. 

 
Door de goede samenwerking met Amivedi en het gebruik van de facebookpagina van de Elkie stichting hebben we 
meerdere dieren die zijn gevonden, kunnen herenigen met hun baasje. 
 
Dit jaar hebben we ook weer beroep mogen doen op ons gastgezin die de zorg op zich wilden nemen voor moederloze 
kittens die nog een flesje moeten krijgen. Die zorg is zeer intensief maar geeft ook zeker veel voldoening. 
 
We zijn heel blij dat we in het afgelopen jaar weer veel dieren hebben kunnen opvangen en kunnen begeleiden naar 
een nieuwe thuissituatie.  

 

   Huisdierenvervoer 
 
Vanaf 02-07-2018 rijdt de dierenambulance niet meer onder deze naam, maar als huisdierenvervoer. Zij zal blijven 
rijden voor aangereden- en/of gevonden dieren waarvan de vinder niet in staat is het dier bij de Elkie stichting af te 
geven. De Elkie stichting is alleen uitgerust voor het opvangen van honden, katten en overige kleine huisdieren, niet 
voor vogels e.d. Deze afspraken zijn gemaakt met de gemeente Tholen. 
Er zijn 2 opvangcentra voor vogels en inheemse dieren zoals egels e.d.  
Voor de opvang van inheemse vogels en zoogdieren kunt u contact opnemen met Stg. Vogel- en zoogdierenopvang 
Zeeland de Mikke te Middelburg 0118-628288 of VRC Zundert te Zundert 076-5974165. 
Aangereden en/of gewonde dieren (honden en katten) worden na melding zo snel mogelijk opgehaald en vervoerd naar 
een dierenarts.  
Na behandeling wordt het dier opgenomen binnen het opvangcentrum voor verdere zorg en observatie. 
 
Ieder gevonden dier wordt aangemeld bij Amivedi. Ook wordt er via Facebook aandacht voor gevraagd. 
De Elkie stichting heeft een wettelijke bewaartermijn van 14 dagen. Dieren worden opgehaald door hun eigenaar of na 
14 dagen mag de stichting een nieuw thuis zoeken voor het dier.  
Voordat het dier geplaatst mag worden in een nieuwe thuissituatie heeft het dier vaccinaties nodig, een 
gezondheidscontrole, een chip, en een middel tegen wormen en vlooien.  
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Een voorbeeld uit de praktijk: 
 
De 9 Yorkshire terriers: 
 
Begin oktober kregen wij een telefoontje van een mevrouw. 
Haar moeder was opgenomen in het ziekenhuis en had thuis de zorg over 9 Yorkshire terriërs. 
Met hart en ziel heeft ze altijd de zorg gedragen voor deze hondjes alleen nu kon het niet meer. 
We hebben de zorg overgenomen en de hondjes opgenomen. Zij moesten allemaal naar de dierenarts voor 
castratie/sterilisatie, ze moesten geholpen worden aan hun gebitjes en zijn gevaccineerd, ontwormd en behandeld 
tegen eventuele vlooien.  
Zij hebben allemaal een nieuw liefdevol gevonden. Het mooie aan dit verhaal is ook dat er een aantal hondjes het oude 
bazinnetje hebben bezocht. Daar is ze de nieuwe baasjes heel dankbaar voor! Eind goed, al goed! 

 

 
 
Zo komen er jaarlijks ook zo tussen de 15 en 35 kittens binnen de opvang als zwervertje.  
Soms zijn ze nog zo jong en klein dat ze intensieve zorg nodig hebben. Denkt u hierbij aan iedere 2-3 uur een flesje 
geven, buikje wrijven om de ontlasting en de urine op gang te brengen en te houden, en liefdevolle aandacht. 
Gelukkig hebben we ook een aantal gastgezinnen die deze taak op zich willen nemen op het moment dat een kitten 
deze zorg nodig heeft.  
Als er een moederpoes aanwezig is dan blijven de kittens zeker tot 9-12 weken leeftijd bij moederpoes zodat zij de 
zorg kan bieden die de kittens nodig hebben. Gelukkig vinden de moederpoezen en hun kittens altijd een nieuw thuis! 
 

       
            Tarzan bij binnenkomst           Tarzan vlak voor plaatsing 
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Donateurs 
 
Als stichting zijn wij erg blij met onze vaste donateurs. 
In 2020 heeft de Elkie stichting 30 vaste donateurs, die via een maandelijkse incasso met een vast bedrag van € 5,00  
of meer de stichting en haar dieren financieel ondersteunen. Zo zijn er ook 8 donateurs die via een jaarlijkse incasso  
van € 30,00 of meer de stichting en haar dieren financieel ondersteunen.  
 
Ook zijn er gemiddeld 30 mensen die maandelijks meespelen met de Vriendenloterij ten gunste van  de Elkie  
stichting waarvan de helft van de lot prijs aan de Elkie stichting gedoneerd wordt.  
Het bedrag wat we in 2020 hebben mogen ontvangen bedraagt € 2402,81. 
 

 
 
Onze dank is zeer groot aan al deze lieve mensen die hun warmte en steun uitdragen aan de stichting d.m.v. deze 
financiële ondersteuning.  
 
Zo zijn er ook initiatieven vanuit bedrijven of particulieren zoals de foto’s laten zien hieronder; 
 

         
 
SPAR Wijnen te Oud-Vossemeer had weer een actie lopen waarbij mensen hun emballage bonnetje konden doneren 
aan de Elkie stichting. Het opgehaalde bedrag voor de Elkie stichting  was uiteindelijk € 233,66.  
 
Het CVAB draagt bij in de verzorgingskosten van de asieldieren. Daar het pension drastisch is teruggelopen i.v.m. de 
Corona is er een doneeractie gestart in april 2020. Via Facebook en de website riepen we mensen op om de Elkie 
stichting financieel te steunen. Met deze doneeractie is € 1360,00 opgehaald. Daar zijn wij alle donateurs enorm 
dankbaar voor.   Zo hebben we ook van 1 van onze vrijwilligers dit jaar 5 nieuwe lus lijnen gekregen. 
 
Schenking Zonnepanelen: 
In augustus hebben we een schenking gekregen van 14 zonnepanelen ter waarde van € 2000,00. 
Wij zijn de gulle gever enorm dankbaar voor deze mooie gift.  
In totaal liggen er nu 30 zonnepanelen op het dak van het seniorenhuis. Hiermee denken we aan duurzaamheid en een 
extra voordeel is dat we de kosten kunnen drukken in het gebruik van de elektriciteit. 
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Dierenlot: 
 
De Elkie stichting is beneficiant van Dierenlot.  
In november is de actie gestart vanuit Dierenlot om Dierenorganisaties te steunen met de actie Christmasstation 
Arkel. Organisaties konden allerlei acties opzetten om donaties op te halen. Dierenlot zou de opbrengsten tot 
maximaal € 2500 verdubbelen. De acties vanuit de Elkie stichting waren; Raadt het aantal koekjes en kluifjes in de 
houten mand en de actie; Koop een steigerhoutenhonden mand op maat. Ook mochten mensen een donatie doen.  
Wij zijn erg blij met alle lieve donaties en de mensen die meegedaan hebben met de acties. We hebben het 
streefbedrag behaald! De cheque die we hebben opgehaald is op 14 december persoonlijk overhandigd aan Dierenlot in 
Arkel met een ludieke actie. Met de ludieke actie was ook een geldprijs te winnen. Wij zijn 8e geworden van de 64 en 
hebben daarmee nog eens € 1000,00 opgehaald.  

       
Actie; Raadt het aantal koekjes?       Steigerhouten mand op maat                  Dank aan alle donateurs! 
 

     
Christmasstation Arkel Dierenlot        Met pony Red Max voor de act  De act met muziek, en overhandigen cheque! 

 
 
Wat wordt er met de donaties gedaan 

 
De donaties aan de Elkie stichting worden gebruikt om o.a. een deel te voorzien in de dierenartskosten die worden 
gemaakt voor de dieren. Bijvoorbeeld de zwerf- ofwel gevonden katten, die niet opgehaald worden door hun baasjes, 
worden allemaal gecastreerd of gesteriliseerd voordat ze worden herplaatst en andere medische kosten voor de 
gezondheid van de dieren. 
Om meer inzicht hierin te krijgen kunt u het financieel jaarverslag inzien. 
 
Ook zijn we binnen de stichting nog volop bezig met het isoleren van de dierverblijven en de afwerking, als ook het 
schilderwerk en zijn we bezig met de afbouw de kattenzolder. 
De kattenzolder is bedoeld voor katten die individueel gehuisvest moeten worden vanwege gedrag of medische 
redenen. 
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Op het terrein van de Elkie stichting staat een kleding inzamelingcontainer van Stichting Dierenlot. Hiermee kunnen 
wij kleding inzamelen en komt het bedrag wat hiermee wordt opgehaald ten goede van de stichting. Bent u uw 
kledingkast aan het opruimen, denk dan ook aan ons! 
 
 
Acties en de Jaarlijkse open dag 
 
Op 13 en 14 maart 2020 deed de Elkie Stichting weer mee aan de NL DOET dagen.  
Op deze dagen zijn er veel klussen verricht waaronder het opzetten, bouwen en afwerken van het tweede deel van de  
Kattenzolder als het schilderwerk van de speeltoestellen op de speelweiden.     
Wij zijn de vrijwilligers dan ook enorm dankbaar voor hun inzet en het mooie resultaat. 
 
De jaarlijkse open dag is vanwege de Corona pandemie niet doorgegaan. 
Hopelijk kunnen we in 2021 onze klanten en geïnteresseerden weer uitnodigen om een kijkje te komen nemen binnen  
het bedrijf als ook onze vaste standhouders.  
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Plaatsen Airconditioning kattenzolder 
 
In augustus hebben we 2 nieuwe airco’s geplaatst dankzij 2 vrijwilligers Devid en Tommie.  
Zo kunnen we de kattenzolder koel houden in de zomer en warm in de winter. 
 

                
 
 

Medewerkers en stagiaires 
 
Werkzaamheden van de Elkie stichting in de verzorging van de dieren worden uitgevoerd door het personeel van 
het CVAB. Het personeel heeft een vakkundige opleiding gevolgd in alle aspecten binnen de verzorging van dieren. 
 
De klant is natuurlijk ook erg belangrijk binnen ons bedrijf. Een goed en vriendelijk contact staat bij ons hoog in 
het vaandel. 
 
Ook zijn er vrijwilligers die hun steentje willen bijdragen in de dagelijkse verzorging van de dieren. We hebben een 
kleine groep vaste vrijwilligers die wekelijks 1 of meerdere dagdelen mee komen helpen in de dagelijkse verzorging 
van de dieren.  
 
Zo zijn er ook mensen die via een re-integratie beleid weer ervaring op mogen doen op de werkvloer bij de 
stichting.  
 
Via de Raad van de Kinderbescherming komen er ook jongeren die een taakstraf moeten uitdienen.  
Zo zijn er een aantal jongeren die hun taakstraf hebben kunnen voltooien en iets goeds hebben kunnen doen voor de 
dieren of in terreinonderhoud. 
 
Via het MBO en de opleidingen Besluit houders van dieren zijn er in 2020 ook ongeveer 15 stagiaires geweest die 
een opleiding volgden in de richting van dierverzorging of paraveterinair (dierenartsassistent) met een dag stage of 
blokstage. 
 
We zijn trots op ons vaste team medewerkers!  
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 Nawoord 

 
Wij hopen dat u door dit jaarverslag een goed overzicht heeft gekregen van de activiteiten van de Elkie stichting. 
 
Het was een vreemd en moeilijk jaar i.v.m. de Corona.  
Binnen het CVAB liepen de pensioninkomsten enorm terug. Deze inkomsten worden ook deels gebruikt om de zorg 
voor de asiel- en seniorendieren te waarborgen.  
Wij zijn daarom heel blij en dankbaar voor alle initiatieven en donaties om zo de zorg te kunnen blijven garanderen! 
 
Naast de moeilijke periode in 2020 kijken we ook wel terug met een voldaan gevoel naar de mensen met hun  dieren 
die wij hebben kunnen helpen. Opvang van afstand- zwerf- en seniorendieren die hier in de opvang hebben gezeten 
en ook die een nieuw liefdevol thuis hebben gevonden. 
 
Wij hopen dat in 2021 weer stappen gemaakt zullen worden naar het nieuwe normaal, veel mensen gezond blijven,  
en dat wij veel dieren kunnen opvangen die afhankelijk zijn van onze zorg. 
 
De Elkie stichting werkt nauw samen met het CVAB. Om het voor het publiek overzichtelijker te maken is de   
ten naamstelling Dieren Opvangcentrum Tholen (DOT) geworden waar zowel de Elkie stichting als het CVAB  
deel van uitmaken. 
 
 
Dankwoord 

 
Wij willen alle medewerkers, vrijwilligers en stagiaires bedanken voor hun inzet binnen de algehele verzorging van  
de dieren. 
Ook willen wij alle donateurs bedanken voor hun financiële bijdragen. Daar kunnen we veel goede dingen mee doen 
in het belang van de dieren. 
 
Ook dank aan; 
 

- De stage coördinatoren van o.a. de scholen Scalda Goes, Curio college Breda, en Barneveld 
- De coördinator van de Raad van de Kinderbescherming Dhr. S. Siegers vanwege de fijne samenwerking 
- Administratiekantoor Suijkerbuijk 
- Spar van Wijnen met alle mooie acties voor de stichting 
- Dierenlot  
- Amivedi (en Marjo Lampen van Amivedi Tholen) voor de fijne samenwerking. 

 
Namens het bestuur van de Elkie stichting 
Cok Verhoek, Angeline Verhoek en Jac Suijkerbuijk. 


