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De belangrijkste activiteiten in het afgelopen jaar 2015 

1. Werven en activiteiten bieden aan mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.  

Er zijn advertenties opgesteld en op de website van vrijwilligersvacaturebank geplaatst. Tevens werd er samengewerkt met diverse 

gemeentelijke- en hulpverleningsinstanties voor het plaatsen van vrijwilligers bij de stichting. 

Het afgelopen jaar was er een grote in- en uitstroom van vrijwilligers. 

Er is een kleine vaste kern. De meeste nieuwe vrijwilligers kwamen hier voor een nieuwe start in hun leven na een moeilijke periode. Een 

aantal met als doel re-integratie na een therapie. Een andere groep mensen zagen hun tijd bij de stichting als invulling voor een `lege` 

periode tussen het afronden van een studie en het vinden van een betaalde baan. 

Ook waren er mensen die uitsluitend in de zomervakantie werkzaam waren. 

Andere mensen gingen na een periode bij de stichting verder met hun leven door een verhuizing of verandering van interesse.  

 

Het totale verloop: 

Per 1 januari 2015 waren ingeschreven: 

 42 vrijwilligers, verdeeld over: 

o Bestuursleden: 5  

o Vrijwilligers in het thuiszorgproject: 15 

o Vrijwilligers voor de dierenverzorging op de locatie Gavelaan 7: 13 

o Vrijwilligers voor promotieactiviteiten e.a.: 13 

Een aantal mensen combineerden werkzaamheden op de locatie met werkzaamheden in de buitendienst. 

Per 1 maart 2016 staat het aantal vrijwilligers op 20: 

 Bestuursleden: 4 

 Vrijwilligers op de locatie: 6 

 Vrijwilligers in de buitendienst, o.a. thuiszorgproject: 10 

  

De vrijwilligers op de locatie werken ieder 1á 2 dagdelen per week. Allen zijn mensen met een kwetsbaarheid en daardoor een grote afstand 

tot de arbeidsmarkt, die bij ons een eigen plek in deze maatschappij hebben gevonden en hier tevreden met de zorg voor de dieren bezig zijn. 

Overige activiteiten zijn o.a. terrein onderhoud, zorg voor bloemen en planten, administratie, fotografie, onderhoud van de dierenverblijven. 

De vrijwilligers in de buitendienst houden zich bezig met de volgende activiteiten: zorg voor de (door de stichting) in bruikleen geplaatste 

dieren o.a. bezorgen van voer/grit, hulp bij verschonen kattenbak, sociale contacten met de cliënten, uitlaten van hondjes, in hun eigen 

woning verzorgen van katten en/of hondjes in de hoedanigheid als pleegopvang. 

  



Onze stagiaires zijn een aparte categorie kwetsbare mensen die op de locatie van de stichting werkzaam zijn. Dit zijn k inderen van 

praktijkscholen, buitengewoon onderwijs en VMBO. 

Afgelopen jaar waren dit van: 

Praktijkschool de Esborg, Roden:                       1 leerling, 2 dagen in de week 

Dr. J. de Graafschool Kentalis:                           1 leerling, 2 dagen in de week 

VMBO Terra Oldekerk:                                      2 leerlingen ieder een blok van 9 weken, 1                                                                                 

 dag per week. 

Scholieren voor maatschappelijke stages:            4 leerlingen van middelbare scholen voor                                                                                 

   ieder gemiddeld 30 uren in het schooljaar. 

  

Studenten van het  VMBO Terra Groningen deden studieprojecten ten bate van de stichting, evenals HBO studenten van Van Hall Larenstein 

studie Diermanagement te Leeuwarden. 

Totaal zijn er 3 projecten door deze studenten gedaan. Deze projecten waren op het gebied van promotie, nieuwsbrief en marktonderzoek 

m.b.t. de stichting als instelling voor dagbesteding kwetsbare mensen in de vorm van zorgboerderij. 

  

2. Contacten met andere instanties 2015 

 

De contacten zijn wederzijds gelegd met als doel kennis en ervaring uitwisselen, doorverwijzen van dieren en/of cliënten, plaatsen van 

kwetsbare mensen als vrijwilligers. 

 Stichting Senioren Werkplaats Groningen 

 Stichting dierenlot 

 Dignis en Lentis 

 Thuiszorgorganisaties Groningen 

 Buurtzorg diverse wijken Groningen 

 Thuisbegeleidings organisaties o.a. Anders Om 

 Vrijwilligerscentrale Leek 

 de Oude Ulo 

 Vrijwilligerscentrale Noord Groningen 

 Dierenambulance Groningen 

 MJD Groningen 

 Diverse collega-dierenopvangcentra verspreid over Nederland, o.a. Dierenasiel           Sliedrecht, Dierenasiel Amsterdam, Stichting Kat in Nood 

te                                     Drachtstercompagnie en kattenopvang Bastet te Munnikkezijl 

  

3. Het verzorgen van permanent opgevangen dieren op de locatie 

Er is een natuurlijk verloop in dieren die hier hun laatste levensfase doorbrengen. Wij hebben dieren opgevangen van mensen die overleden, 

mensen die door omstandigheden als ernstige ziekte/opname in een zorginstelling hun dier moesten afstaan of om andere redenen de zorg 

voor hun dier niet meer zelf konden doen. 

Alle dieren, zijn dieren die wegens ouderdom, chronische ziekte en/of karaktereigenschappen niet in een regulier asiel of opvang de voor hen 

noodzakelijke zorg en vooral aandacht kunnen krijgen.  

Het natuurlijk verloop is vrij groot omdat veel katten die opgenomen worden reeds in hun laatste levensfase zijn, soms zelfs 18 jaar of ouder. 

Ook komt soms een kwaal aan het licht die door eigenaar of familie niet gezien is en waarvoor behandeling te laat komt. Het enige wat wij dan 

nog konden doen was de dieren zo comfortabel mogelijk naar hun levenseinde begeleiden. Met de juiste (dierenarts-) zorg, pijnstilling en veel 

liefde en aandacht. Een kat had nog slechts een paar dagen te leven, een andere wist toch nog zo te herstellen dat ze bij haar pleegadres nog 

6 maanden kon genieten. 

  



Totaal aantal nieuw opgenomen katten in 2015: 9 

Aantal overleden katten: 6 

Totaal aantal dieren voor permanente opvang op de locatie per 1 maart 2016: 

 7 katten 

 1 cavia 

 3 konijnen 

Totaal aantal in bruikleen geplaatste katten (thuiszorgproject): 

 8 katten 

 2 katten geplaatst op zelfstandige basis bij een regulier gezin 

Totaal aantal katten opgevangen voor langdurig pension: 10 

Van de katten voor tijdelijke langdurige opvang zijn er 7 weer terug gegaan naar hun eigenaar en 3 voor permanente bewoning gebleven. 

  

Het aantal opgenomen honden in 2015: 3 

Aantal overleden honden: 1 

Totaal in bruikleen geplaatste honden per 1 maart 2016 (thuiszorgproject): 

 3 honden geplaatst op zelfstandige basis bij een regulier gezin 

  

4. Het opnemen en verzorgen van dieren die tot de doelgroep behoren voor vakantiepension  

 Kortdurend verblijf: 25 katten, van welke er vele vaker dan 1 logeerperiode hier gebracht werden. 

 Kortdurende opvang kleine hondjes op locatie pleegopvang: 4 

  

5. Het project dierencommunicatie en energetisch behandelen 

Marjan Kingma (voorzitter), samen met dierentolk Marieke Akgül en collega Rita Hofland, heeft vele dieren geholpen  met het verlichten van 

emotionele problemen, aanpassingsproblemen en voedsel- en andere allergieën. De hiervoor gebruikte middelen en methodes: reiki en andere 

helende stralen, bachremedies, sanjeevini, touch for health, dierencommunicatie e.a. alternatieve methodes en middelen. 

In hoofdzaak werden de dieren die binnen de stichting opgenomen zijn behandeld, een enkele keer een dier op verzoek van een eigenaar. 

Cursussen en workshops zijn en worden gevolgd bij Marieke Akgü van Dierendialoog. 

  

6. Activiteiten gericht op promotie 

 Onderhouden van de websitepagina www.queri.nl; 

 Onderhouden Facebookpagina Stichting Queri; 

 Onderhouden Facebookpagina Vrienden van Stichting Queri; 

 Publicatie op seniorenkrantgroningen.nl; 

 TV opnames TV Noord en Omroep Maxx; bij beide een eenmalige korte film over een bruikleen-kat en zijn bazin i.c.m. uitleg van deze dienst 

van de stichting; 

 Uitgave nieuwsbrief (nieuwe dienst, wordt voortgezet in 2016); 

 Deelname aan project ‘Man met Kat- kalender’ van asiel Sliedrecht; 

 Ronddelen flyers van de stichting bij ‘stiplocaties’ van MJD Groningen. 

http://www.queri.nl/


  

7. Activiteiten ter bevordering interactie vrijwilligers (teambuilding) 

 Vrijwilligersetentje bij de pizzeria (ingekocht via een kortingsactie) 

 Eigen Facebookpagina Vrijwilligers Stichting Queri 

Bereiken van doelstellingen in 2015 

1. Het bevorderen van het welzijn van kwetsbare mensen binnen de stichting  

Het afgelopen jaar is er heel veel aandacht uitgegaan naar het geven van tijdsbesteding aan mensen die, door een kwetsbaarheid of beperking, 

een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Aan al deze vrijwilligers werd een sociaal veilige, rustige en gezellige werksfeer geboden. 

Werkuren, werktijden en het aantal dagdelen worden individueel op de mogelijkheden (op zowel psychisch als lichamelijk vlak) van de mensen 

aangepast. Ook werd maatwerk geboden in activiteiten en werkzaamheden. 

Maaltijden en koffiepauzes werden gezamenlijk gehouden in de huiskamer van de katten die permanent op de locatie wonen. 

Het welzijn van deze groepering kwetsbare mensen is volgens onze doelstelling bevorderd door deze individuele aandacht en 

tijdsbesteding. 

  

2. Het bevorderen van het welzijn van kwetsbare mensen zijnde cliënten 

Het welzijn van oudere eenzame en alleenstaande mensen met of zonder chronische ziekte is bevorderd door het geluk dat zij ervaren met 

een door de stichting bij hen geplaatst dier en de zorg voor dat dier. Eveneens is hun welzijn bevorderd door het regelmatige zorgzame 

contact met vrijwilligers die bij hen langskomen. Deze contacten plus de aanwezigheid  van en de band met het huisdier verlichten een groot 

deel van de gevoelens van eenzaamheid die ze voorheen ervoeren.  

Bijkomende verbetering van het welzijn werd bereikt doordat mensen meer andere sociale contacten opdeden door contacten met andere 

huisdierenbezitters. 

Het welzijn van deze doelgroep is bevorderd door het geluk en de genegenheid die zij ervaren van een door de stichting bij hen 

geplaatst dier. 

  

3. Het bevorderen van het welzijn van kwetsbare dieren 

Door het geven van zorg aan de opgenomen dieren, die op het individuele dier gericht is volgens de richtlijnen, methodes en normen van de 

stichting, is het welzijn van deze dieren bevorderd. Door de specifieke zorg, huiselijke woonomgeving en inrichting en bovendien het klein 

houden van het aantal tegelijkertijd inwonende dieren, wordt stress zo zeer beperkt dat een paar dieren die door de dierenarts reeds 

opgegeven waren, gedurende langere tijd nog erg gelukkig hebben geleefd of nog leven bij de stichting. 

Een aantal katten die we hebben opgenomen, hadden weken of maanden in een koud en leeg huis gewoond omdat de eigenaar overleden was 

of in een zorginstelling was opgenomen. De nabestaanden wisten vaak niet waar ze met de dieren heen konden totdat ze kennis kregen van het 

werk van de stichting. 

Door deze lange periodes van eenzaamheid en beperkte zorg en aandacht kwamen de dieren hier binnen met vaak ernstige tekenen van 

verwaarlozing en onontdekte en dus onbehandelde kwalen. 

Bij ons kregen deze dieren directe (dierenarts-)zorg en veel liefdevolle aandacht. En een welverdiend pensioen als permanente opname 

wenselijk was. 

Sommigen werden in bruikleen geplaatst met op hun individu aangepaste zorg door vrijwilligers, bij mensen die ze heel veel liefde konden 

geven. 

De dubbele doelstelling van de stichting wordt hierin helemaal bereikt. 

Winst- en Verliesrekening 2015 Stichting Queri (bedragen in €) 



Opbrengsten 

      

        

Donaties 

  

  8.135,14 

  

opbrengst pension 

  

  6.142,74 

  

Bijdrage kosten 

  

  2.523,00 

  

Verkopen 

  

       91,95 

  

        

Totaal opbrengsten 

    

 16.892,83 

        

Kosten 

      

Dieren voeding en toebehoren   5.495,80 

  

Dierenarts 

  

  3.017,94 

  

Huisvestingskosten 

  

  1.800,00 

  

Onderhoud verblijven 

  

     966,38 

  

Kantoorkosten 

  

     745,82 

  

Promotiekosten 

  

     412,88 

  

Overige kosten 

  

  2.538,98 

  

vervoerskosten 

  

     887,18 

  

verzekering 

  

     235,09 

  

declaraties vrijwilligers 

  

  1.393,23 

  

        

Totaal kosten 

    

 17.493,30 

        

Resultaat 2015 

    

     -600,47 

  

  

  

Stichting Queri Balans per 31-12-2015 

Activa 

  

Passiva 

  

    

  

  

Liquide middelen 

  

Reserves  2.539,70 

Bank  2.230,80   

  

kas     308,90   

  

  

 2.539,70   

  

    

  

  

Totaal  2.539,70 Totaal  2.539,70 



  

Toelichting donaties 2015 

Naam Omschrijving  Bedrag 

M. Kingma Donatie huisvestingskosten  € 1.800,00 

Stichting Dierenlot Donaties financiële steun  € 1.197,82 

Blokhutreus Veenwouden Sponsoring  €    150,00 

Stichting dierenopvang Amsterdam Donatie onkosten Tristan  €    700,00 

M. Kingma Donatie algemene onkosten  €    279,75 

Overige donaties Algemene donaties klanten/weldoeners  € 4.007,57 

Totaal 

  

 € 8.135,14 

Beleidsplan 2015 

 


