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Datum: 12-05-2017 
 

Doelstelling: 
Al onze doelstellingen worden iedere dag waargemaakt: 

Iedere cliënt en ieder dier die onder onze hoede, zorg en aandacht is 
gekomen is goed geholpen en voelt zich vele malen gelukkiger dan 

voorheen. Ook de vrijwilligers met een arbeidsbeperking voelen zich weer 
een volwaardig lid van de maatschappij en werken met plezier voor de 

mensen en dieren. 

 
Bestuur: 

Voorzitter: Marjan Kingma 
Penningmeester: Brenda Meijer 

Secretaris: Julius Sipma 
Algemeen bestuurslid: José Casemier 

 
Aanpassing van het jaarverslag: 

Wij werken kleinschalig en zijn gericht op de individuele verzorging en 
behoeftes van ieder dier. Daarom vermelden wij geen cijfers, maar 

vermelden ieder dier afzonderlijk: 
Naam, leeftijd, eventuele aandoeningen en/of karakter eigenschappen die 

reden zijn voor opname bij de Stichting. 
 

De belangrijkste activiteiten in 2016: 

1. Verzorging van de dieren in de opvang te Oostwold; 
2. Verzorging van de dieren die als Poezen Maatjes en Honden Maatjes 

geplaatst zijn, inclusief persoonlijke aandacht voor de baasjes; 
3. Terreinonderhoud, schoonhouden van de verblijven; 

4. Begeleiding van kwetsbare vrijwilligers en stagiaires; 
5. Activiteiten t.b.v. fondsenwerving: kleding inzamelen voor Stichting 

Dierenlot, actie voeren in het kader van “strijd tegen eenzaamheid” 
voor campagne “Pioniers voor de Regio”; 

6. Opvang en verzorging van oude en chronisch zieke logeerkatten; 
7. Werving van vrijwilligers; 

8. Het bijhouden van de Facebookpagina; 
9. Het volgen van een webinar over dierencommunicatie, opleiding 

afgerond (Marjan); 
10. Lezing gehouden over hondenlichaamstaal en communicatie door 

erkend gedragstherapeute Tinie Dekker-Riemersma; 

11. Veranderen van websiteprovider, van 123-website naar Wix.com

http://www.stichting-queri.com/


Specificatie: 
 

1. Verzorging van de dieren in de opvang: 

 
Ons doel is ervoor te zorgen dat ieder dier zoveel mogelijk aandacht krijgt 

en gevoerd wordt volgens dieet, zonder dat het noodzakelijk is dat de 
dieren in kooien terechtkomen. Dit doel bereiken is zeer arbeidsintensief 

en vergt de nodige organisatie en persoonlijk toezicht. Ook de huisvesting 
vergt door de verschillende verblijven en katvriendelijke inrichting veel 

onderhoud. Het terrein- en tuinonderhoud is arbeidsintensief door de 

natuurlijke en groene inrichting. 
 

Katten: 
 

Desirée: 18 jr., kruising Noorse Boskat/Heilige Birmaan 
Aandoeningen: osteo-artrose, nierfalen 

  
Floortje: 14 jr., lapjespoes, hoog sensitief van karakter 

 
Kitty: 17,5 jr., cypers/wit. Zij woonde op straat en had claustrofobie.  

Met veel liefde en geduld is zij nu gewend geraakt aan een eigen ruimte 
met luikje waardoor ze naar buiten kan.  

Aandoeningen: nierfalen, hiervoor krijgt ze medicatie en supplementen. 
 

Blue: 7 jr., cypers/grijze poes 

Aandoeningen: Blind (lens luxatie) en voedsel intolerantie 
 

Happy: 16 jr., witte kater 
Aandoeningen: suikerziekte (begin 2017 overleden) 

 
Joey: 17 jr., cypers/rode kater 

Aandoeningen:  ouderdomskwaaltjes (2016 overleden) 
 

Queeny: 3jr., wit/rode poes 
Eigenschappen: zij vangt muisjes en geeft deze aan de oude katten, ze 

helpt hen met de verzorging van hun vacht en zorgt voor het 
“entertainment”.  

 
Begin 2016 zijn nieuw opgenomen: 

 

Cesar: 5jr., zwarte Turkse angora 
Aandoeningen: hij mist een voorpootje en was ernstig getraumatiseerd bij 

binnenkomst 
 

Ghost: 11 jr., zwart/witte poes 
Aandoeningen: zij was ondervoed en had kale plekken op haar lijf bij 

binnenkomst 



 
Boefje: 11 jr., schildpadpoes 

Aandoeningen: zij was ondervoed had ernstig nierfalen, blaasontsteking 

en kale plekken bij binnenkomst 
 

Konijnen: 
 

Kee: 13 jr., wildkleur voedster: vanwege ouderdom overleden in het 
najaar van 2016 

 
Ankie: 8 jr., wit-albino hangoor voedster: overleden aan kanker in het 

najaar van 2016 
 

Jelle: 8 jr., bont, hangoor, ram 
 

Luna: 8 jr., bont, opgenomen via Konijnenopvang “Konijnenparadijs” de 
Blesse als gezelschap voor weduwnaar Jelle 

 

Cavia’s: 
 

Pluisje: 8 jr., zwarte borstelcavia: vanwege ouderdom overleden in het 
najaar van 2016 

 
Babbel: 1 jr., wit beertje, opgenomen als gezelschap voor Pluisje, 

overleden aan de gevolgen van complicaties door castratie 
 

Cosmo: 1 jr., rood/wit beertje: opgenomen via caviaopvang Bakkeveen 
als gezelschap voor Pluisje na het overlijden van Babbel 

Cosmo is in het najaar van 2016, samen met een nieuw vrouwtje, 
verhuisd naar vrijwilligster José 

 
Er worden geen cavia`s meer opgenomen omdat alle beschikbare ruimte 

nodig is voor de opvang van de katten. 

 
Verzorging: 

 
Alle dieren ontvangen veel individuele aandacht, liefde en professionele 

zorg. Ze krijgen voeding en voedingssupplementen naar individuele 
behoefte. Ook krijgen ze medicatie naar de aard van hun aandoeningen en 

gaan ze regelmatig ter controle of wanneer noodzakelijk, naar de 
dierenarts. 

Wij houden rekening met de biologische achtergrond, individuele 
behoeften en het eigen karakter van de dieren. Dit geldt bijvoorbeeld voor 

de huisvesting, het dier kan behoefte hebben aan een partner of juist 
individuele huisvesting, hier wordt rekening mee gehouden. 

Wanneer het voor een dier niet meer prettig is om te leven, komt de 
dierenarts bij de Stichting, die ervoor zorgt dat het dier rustig kan 

inslapen. 



 
2. Verzorging van dieren die als Poezen Maatjes geplaatst zijn 

 

Locaties Eelde-Paterswolde: 
 

Thomas: 9 jr., kater, Britse korthaar zilver gemarmerd.  
Aandoening: Chronische blaasontsteking 

 
Moppie: 15 jr., zwarte poes  

Aandoening: dystrofie van dijbenen door rug afwijking 
 

Fire: 8 jr., rode kater 
Aandoening: gevoelig voor blaasgruis 

 
Locaties stad Groningen: 

Shira: 9 jr., grijs/witte poes 
Eigenschappen: duldt geen andere katten in haar territorium 

 

Minoes: 14jr., lapjespoes 
Aandoeningen: verkorte darm door operatie aan verstopping. Overleden in 

oktober 2016, de dierenarts heeft haar thuis rustig laten inslapen. 
 

Laila: 5 jr., zwart/witte poes 
Eigenschappen: duldt geen andere katten in haar territorium. Zij is 

geplaatst na het overlijden van Minoes 
 

Snoes: 12jr., lapjespoes 
Aandoeningen: agorafobie, angst voor open ruimtes, zij kon geplaatst 

worden bij een kwetsbaar persoon weinig woonruimte heeft 
 

Tommy: Hondenmaatje,14 jr., zwarte toy-poedel 
Aandoeningen: gevoelig voor blaasgruis 

 

Lotje: Honden Maatje, 9 jr., opgenomen na het overlijden van de 
eigenares 

 
 

Locatie Winsum:  
Nouga: 5 jr., rode kater 

Eigenschappen: duldt geen andere katten in zijn territorium 
 

Locatie Kollum: 
Kruimel: 15 jr., zwarte poes 

Aandoeningen: blindheid door hoge bloeddruk 



Verzorging: 
 

Aan ieder dier en iedere cliënt zijn meerdere vrijwilligers gekoppeld die 

elkaar afwisselen. Zij bieden hulp bij de verzorging, brengen voer en grit, 
verzorgen het dierenartsbezoek en verschonen de kattenbak. Ook geven 

zij persoonlijke aandacht aan de cliënt. Op verzoek worden cliënten mee 
genomen voor een uitstapje. 

Tot nu toe zijn de cliënten en katten erg tevreden en gelukkig met elkaar, 
en zijn ze erg blij met de zorg die men van ons ontvangt. Hun kwaliteit 

van leven is naar eigen zeggen meer dan verdubbeld sinds ze een dier 
plus zorg van de Stichting hebben. 

 
4. Begeleiding van kwetsbare vrijwilligers en stagiaires 

 
Een zeer intensieve taak: alle vrijwilligers hebben een arbeidsbeperking 

die varieert van emotionele en psychisch/sociale problematiek, tot kwalen 
als fibromyalgie en chronische pijnklachten. 

 

Aandachtspunten: 
Het verzuim door ziekte is zeer hoog. Dit heeft duidelijk te maken met het 

feit dat de vrijwilligers een arbeidsbeperking hebben. Zowel lichamelijk als 
psychisch zijn de mensen erg kwetsbaar. Wij willen toch graag iedereen 

een fijn plekje bieden en staan open voor een ieder die graag wil helpen. 
Niemand meldt zich zomaar ziek: iedereen doet zijn uiterste best om 

aanwezig te zijn en te helpen naar eigen vermogen. 
Er zijn om die reden veel vrijwilligers nodig om alles draaiende te houden. 

Het komt regelmatig voor dat van de 4 geplande mensen op een dag, er 
niemand, of slechts 1 persoon aanwezig is.  

Voor een aantal vrijwilligers vormt de reistijd een drempel en de beperkte 
bereikbaarheid met het openbaar vervoer. Andere vrijwilligers haken af 

door verandering van woonplaats, studie, interesse of psychische 
problematiek. Daarnaast zorgt depressie voor langduriger verzuim dan 

andere chronische aandoeningen. 

 
De vrijwilligers die helpen bij cliënten melden zich veel minder vaak ziek 

en vervangen elkaar als ze een afspraak niet kunnen nakomen of vakantie 
hebben. Deze mensen hebben wel een arbeidsbeperking, maar 

functioneren redelijk goed omdat ze slechts 1 taak voor 1 á 2 keer per 
week hebben en de werktijd eenvoudig kunnen variëren. 

Ook zijn deze mensen geselecteerd op (levens)ervaring en gevoel voor 
verantwoording. 

Dit jaar hadden we voor het eerst een participatieplaats via het ISD 
Noordenkwartier. 



5. Activiteiten t.b.v. fondsenwerving 
 

Fondsenwerving vergt veel tijd, ervaring en energie, en ook 

doorzettingsvermogen. Het kan een frustrerende taak zijn, vooral wanneer 
na maanden van voorbereiding er toch een afwijzing volgt. 

 
Er is veel meer energie en tijd ingestoken dan wenselijk is. Dit gaat ten 

koste van de tijd die besteed kan worden aan het uitvoeren van de 
projecten en de aandacht die de vrijwilligers, cliënten en dieren nodig 

hebben. We hebben heel hard gewerkt aan de campagne “Pioniers voor de 
Regio” van de Rabobank. We hebben acties gevoerd, artikelen verkocht, 

rondleidingen gegeven en donaties ingezameld. Het resultaat is heel 
positief: zowel Stichting Dierenlot als de Vakgarage in Leek hebben 

meegeholpen om ons streefbedrag binnen te halen. We hebben veel steun 
ontvangen van onze volgers op Facebook en van vrienden en bekenden.  

Het meest positieve en geweldige resultaat was dit jaar de acceptatie van 
het “Goededoelenfonds” van Dela. 

Omdat wij voldoen aan de doelstelling van Dela om kwetsbare mensen te 

stimuleren zich voor hun medemens in te zetten met vrijwilligerswerk, 
werd ons een bijdrage toegezegd voor de aanschaf van een auto die ons 

beter helpt met het vervoer van dieren en vrijwilligers. Samen met de 
opbrengst van “Pioniers voor de Regio” is de aanschaf van deze auto 

mogelijk gemaakt. 
In december hebben we ook erkenning gekregen van de gemeente 

Groningen, en werd ons een budget toegekend voor materialen en 
voorzieningen. Deze zijn nodig om aan meer mensen vrijwilligerswerk aan 

te kunnen bieden en om de organisatie te verbeteren, zoals door aanschaf 
van software, hardware en een praktische kantoorinrichting. 

 
6. Opvang van oude en chronisch zieke logeerkatten 

 
Dit is een speciaal project voor katten die door hun hoge zorgbehoefte 

niet in een regulier pension terecht kunnen. De opzet is niet commercieel. 

Daarom is door de bewerkelijke en kostbare huisvesting, intensieve zorg 
en aandacht, deze opvang niet kostendekkend en/of winstgevend.  De 

dieren worden geheel volgens de aard van hun aandoeningen, leeftijd en 
karakter verzorgd, zoals ze dat bij hun baasje gewend zijn. Hierdoor blijft 

het stressniveau laag, genieten ze van hun verblijf hier en komen ze graag 
terug. 

Om deze dienst voor iedereen bereikbaar te houden, vragen wij een tarief 
dat vergelijkbaar is met dat van een regulier pension. Kwetsbare 

eigenaren met een minimum inkomen en donateurs ontvangen een 
korting. 

Door het intensieve contact ontwikkelen we een persoonlijke band met de 
katten en de eigenaren. We voelen ons persoonlijk betrokken als het dier, 

na vele keren te gast te zijn geweest bij de Stichting, overlijdt bij de 
eigenaar. 

 



Afgelopen jaar zijn er helaas veel dieren die vaste gasten bij ons waren, 
overleden bij hun baasje. Deze dieren waren erg oud, 18 tot 20 jaar, of 

hadden een chronische ziekte die uiteindelijk fataal werd. 

 
Logeerkatten 

 
Lena: 3 jr., kan vanwege bepaalde karaktereigenschappen niet aarden in 

een regulier pension 
 

Gillby en Dimas: beide katten weigerden in een regulier pension alle 
voedsel. Bij ons waren de eerste paar dagen moeilijk, waarna ze 

uiteindelijk toch positief op onze zorg en aandacht reageerden, ze 
accepteerden voedsel en lieten zich uitgebreid knuffelen. 

 
Tommy: 16 jr., vanwege schildkliermedicatie en grote behoefte aan 

aandacht was hij niet in een regulier pension te plaatsen. Hij was 
afgelopen jaar voor de laatste keer bij ons, hij overleed thuis bij zijn 

baasjes. 

 
Billy: 10 jr., schildklierpatiënt. Overleed afgelopen jaar bij zijn baasje 

thuis. 
 

Anoeska: 19 jr., hoogbejaard en een veel aandacht vragend katje. Ook zij 
overleed thuis bij haar baasjes. 

 
Mottek: 19 jr., speciale aandacht vragende knuffelkat, vaste gast sinds 

een aantal jaren, afgelopen jaar thuis overleden. 
 

Bram en Koda: Broertjes van 4 jaar oud met voedselintolerantie. Voor 
hen wordt een aantal keren per dag speciaal vers voedsel bereid wanneer 

zij bij ons logeren. 
 

Wiggy: 10 jr., lief en aandacht vragend katje, duldt geen andere katten. 

 
Tygo: 8 jr., cyperse kater, voor het eerst onze gast afgelopen jaar. 

 
Dotje: ongeveer 10 jr., zwart/wit, kwetsbare kater. 

 
Sammie: 4 jr., bij ons te gast omdat ze nog te jong en kwetsbaar was 

voor een regulier pension. 
 

Cody: 14 jr., vaste gast, erg eenkennig van karakter, ze is bij ons op haar 
gemak en laat zich af en toe even aaien tijdens haar maaltijd. 

  
Tony: 4 jr., heeft last van blaasgruis, een gevoelig kwetsbaar katje, een 

vaste gast sinds hij als kitten bij ons kwam. 
 

 



Rufus: 13 jr., vaste gast sinds 8 jaar, gevoelig voor blaasgruis.  
Erg kwetsbaar katje. 

 

Joep: 5 jr., zeer grote en qua karakter erg kwetsbare kat, kruising Main 
Coon. 

 
Pettson: 15 jr., een lief en gevoelig katje. 

 
Zoef: 10 jr., een gevoelig en kwetsbaar poesje. 

 
7. Werven van vrijwilligers 

 
We hebben veel advertenties geplaatst bij de vrijwilligerscentrale en op 

Facebook. Omdat hier weinig respons op kwam, hebben we ook een 
advertentiecampagne in de kranten gehad. Er is een duidelijke link te 

leggen naar een veranderd overheidsbeleid dat vrijwilligerswerk niet meer 
beloont of stimuleert. Iedereen heeft sollicitatieplicht en krijgt nog maar 

weinig ruimte om vrijwilligerswerk te doen. Mensen zoeken dus niet naar 

vrijwilligerswerk, maar naar betaald werk. 
Dit is een groot probleem voor veel vrijwilligersorganisaties die zich geen 

betaalde krachten kunnen veroorloven. 
 

Als gedeeltelijke oplossing om mensen voor langere periodes en vaste 
werktijden te kunnen houden, bieden wij participatiebanen aan. Uit de 

gemeenten Noordenveld-Westerkwartier, Groningen en ook Grootegast 
(2017), mogen mensen die aan bepaalde voorwaarden voldoen bij ons 

een participatieplaats invullen. 
Om meer mensen te bereiken hebben we ook advertenties op de 

vacaturesite van Jobbird geplaatst. 
Ons idee hierachter is dat mensen er misschien toch voor kiezen om 

vrijwilligerswerk te doen zolang ze (nog) geen betaalde baan hebben.  
Dit bleek een goed idee: de sollicitaties stroomden binnen en vanaf 

januari 2017 is er een grote toestroom van vrijwilligers waardoor we ons 

werk efficiënter kunnen uitvoeren. 
Het aantal vrijwilligers varieerde tussen de 15 en 20 mensen in 2016, 

verdeeld over de diverse projecten. 
 

Maatschappelijke stages: 
Scholieren van RSG de Borgen: fruitkistjes geschilderd 

Stages van Chantal (de Graaf school) en Davi Cordes (Esborg) afgerond. 
 



9. Kennis en ervaring m.b.t. dierencommunicatie 
 

Reiki en andere helende stralen en alternatieve methodes worden ingezet 

voor het psychisch helen van getraumatiseerde dieren van de Stichting en 
op verzoek van cliënten.  

Tezamen met de juiste dierenartszorg en adviezen door 
gedragstherapeute krijgen is de zorg voor de dieren optimaal: een 

holistische benadering. 
 

10. Lezing hondengedrag, lichaamstaal en communicatie 
 

Vrijwilligster en professioneel gedragstherapeute Tinie Riemersma heeft 
een lezing gehouden in de Gaveborg te Oostwold.  

De opzet van de Stichting is om mensen te informeren over de juiste 
verzorging van huisdieren. Hiermee willen wij een bijdrage leveren aan 

het voorkomen van problemen die eigenaren ertoe brengen hun dieren 
naar een asiel te brengen. 

Voor dit doel posten wij regelmatig relevante artikelen over kattengedrag 

op onze Facebook pagina. Deze artikelen zijn afkomstig van een erkende 
gedragstherapeute voor katten. 

 
11. Overstap naar een andere websiteprovider 

 
We zijn overgestapt van 123 website naar Wix.com. 

Helaas waren er veel problemen met de website en het onderhoud. 
Daarom hadden we de site tijdelijk op non-actief gezet tot er een andere 

webmaster gevonden werd. Sinds 7 april 2017 is de nieuwe website live! 
 

Contact en samenwerking met andere instanties: 
 

• Wij hebben samengewerkt met S.O.S huisdieren-Friesland was er in 
verband met de overname van de kat Fire, die wij konden plaatsen 

als Poezen Maatje. 

 
• ISD Noordenkwartier voor een participatiebaan 

• Vrijwilligers vacature bank 
• Link 050 

• Gemeente Groningen: innovatieplein en overeenkomst voor 
participatiebanen 

• Stichting Kat in Nood voor sterilisatie, chippen en enten van de 
katten Ghost en Boefje 

• Dierenambulance Zuidhorn voor het ophalen van een ernstig ziek 
zwerfkatje 

• Stichting Dierenlot voor een kledingactie en andere 
fondsenwervingsactiviteiten 

 


