Jaarverslag 2014
Honden kunnen niet voor zichzelf opkomen,
daarom moeten wij hun stem zijn

ALAS Rescue Team

VOORWOORD
Ook dit jaar hebben wij weer veel werk verzet en mooie en trieste dingen meegemaakt.
En we hebben een aantal nieuwe dingen gerealiseerd: zo worden onze honden nu vervoerd door een
professioneel bedrijf (TripsForDogs) en werken wij met Traces.
De chipregistratie hebben wij in eigen hand genomen: wij werken nu met Petbase. Adoptanten hoeven
nu niet meer zelf hun hond te registreren, dat doen wij voor hen.
Marian Buurman, voorzitter ALAS Rescue Team

AANTAL HONDEN IN 2014
Totaal kwamen er in 2014 kwamen er 160 honden naar Nederland.
Van hen waren er eind december 144 geadopteerd.
Er werden 18 honden geadopteerd die al eerder naar Nederland kwamen.
Er kwamen 8 honden terug van hun eigenaar. 4 van hen zijn inmiddels herplaatst.
Ook werden er nog 4 honden herplaatst die in 2013 terug van hun eigenaar kwamen.
Het totale aantal geadopteerde honden bedraagt 170.
NB: Het aantal honden dat per jaar terug gelijk aan vorig jaar.
(2013: 8, 2012: 14, 2011: 23, 2010: 20, 2009: 24)
Wij zijn ervan overtuigd dat de intensieve nazorg die wij doen hier in sterke mate heeft bijgedragen!
Tabel - honden per asiel
Asiel
Aantal
Segovia
26
Villena
32
A.N.N.A.
32
Ibi
33
Valencia
13
Vicenta
7
Barcelona
17

GASTGEZINNEN
Dit jaar vingen 60 gastgezinnen honden voor ons op.
Daarnaast werden 36 honden direct bij aankomst opgevangen met een optie op adoptie en allen
geadopteerd door hun gastgezin. 3 honden verbleven in onze kennels bij het CVAB in Tholen.
Wij hebben intensief nieuwe gastouders geworven en dat was succesvol.

Jaarverslag 2014

1

ALAS Rescue Team

TRANSPORTEN OVER DE WEG
Sinds mei van dit jaar reizen onze honden met ‘Tripsfordogs’
in een speciale auto.
Ook werken wij nu met Traces.
Wij zijn erg blij met deze verbetering!
Er arriveerden vier transporten over de weg:
in maart, mei, september en november

MAART

MEI

SEPTEMBER

NOVEMBER
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TWEE VERSTEKELINGEN
Met het November transport reisden twee ‘verstekelingen’
mee: twee kittens, Boef en Muis.
Een Nederlands stel had tijdens hun vakantie de twee
gevonden bij hun dood gereden moeder. Ze namen hen
mee naar hun appartement.
Wij kregen een mail of we konden helpen.
Met de hulp van onze freelancer in Spanje, Marina, konden
ze worden opgevangen tot ze mee konden reizen.

DOOR DE LUCHT
We haalden vijf keer honden met het vliegtuig naar Nederland: in januari, februari, juli ,
augustus en oktober. In het totaal waren dit 25 honden.

JANUARI

FEBRUARI

AUGUSTUS

JULI

OKTOBER

JAARLIJKSE WANDELING OP DE VELUWE

Op 29 juni organiseerden wij onze jaarlijkse wandeling voor adoptanten, gastgezinnen en vrienden
op de Veluwe. Er liepen 63 tweevoeters en 50 viervoeters mee.
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PROMOTIE/PUBLICITEIT/AKTIES
JUNI 2014: OPEN DAG CVAB THOLEN
In juni was ALAS – zoals ieder jaar - aanwezig met een stand op de open dag bij het CVAB in Tholen.

VRIENDEN / GIFTEN
We hebben 90 VRIENDEN VAN ALAS. Dat zijn er 10 meer dan in 2013. Totaal schonken zij 3.927 euro.
Tevens ontvingen wij 4.128 euro aan eenmalige giften.
Sommige gulle gevers doneerden speciaal voor een van de Spaanse asielen. Anderen gaven ons
de gelegenheid zelf voor een asiel te kiezen. Onze Spaanse vrienden waren er heel blij mee!
AKTIE VOOR HET ASIEL IN IBI
Wij ontvingen een noodkreet van het asiel in Ibi:
zij hadden grote financiele problemen. De subsidie van
de gemeente was dramatisch verlaagd en er was geen
geld meer om voer te kopen of de dierenarts te betalen.
Wij starten een aktie en haalden daarmee 4.000 euro op.
De mensen van het asiel waren en dolgelukkig mee!

AKTIE OPERATIE JANA
Een van onze gasthonden, Jana, werd ziek.
Haar behandeling en operatie kosten ons 1.300 euro.
Met een aktie haalden wij 800 euro op.
Dat drukte voor ons de onkosten!

SPONSORING TRANSPORTEN
Dit jaar zijn we begonnen met sponsoren te zoeken voor
onze transporten.
Een succesvol initiatief: voor de 4 transporten ontvingen
wij in het totaal 3.000 euro aan giften.
Wij gaan hier zeker volgend jaar weer mee aan de slag!
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FACEBOOK
Dit jaar overschreden wij met onze facebook pagina de 7.500 ‘likes’.
Facebook blijkt een prachtig medium te zijn voor het werven van adoptanten en gastouders.
Maar ook voor de akties die we voeren!
WEBSITE
Onze website werd dit jaar in een nieuw jasje gestoken, ook veranderden wij van provider.

TEAM EN FREE LANCERS

Het team wordt gevormd door Esther, Karin en Marian.
Tot september was ook Jolanda onderdeel van het team.
Zij moest, door persoonlijke omstandigheden haar werk
voor ALAS beeindigen.
Het team vergaderde dit jaar 5 keer: in januari, maart,
mei, augustus en oktober.

FREELANCERS
Paul

Bertha

Mieke

Erik

ONZE VROUW IN SPANJE
Vanaf November hebben we een nieuwe freelancer:
Marina, onze ‘vrouw in Spanje’.
Marina woont, samen met haar man Kees, al 15 jaar in
Biar. Zij helpt als vrijwiliger in het asiel in Villena en vangt
ook honden van hen op.
Wij ontmoeten haar in eerste instantie op facebook.
Later werd dat een persoonlijke ontmoeting toen Marian
een aantal dagen bij haar logeerde.
Wij zijn heel blij met haar als contactpersoon voor de
honden van het asiel.
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MET DANK AAN
- adoptanten, gastgezinnen en huisbezoekers
- Vrienden van ALAS, donateurs en sponsors
- free lancers – Erik, Mieke, Paul, Bertha en Marina - die het team ondersteunen
- Els van de Berg die onze gastgezinnen adviseert ten aanzien van hun opvanghond
- Cok, Angeline en Jeroen van het CVAB in Tholen, voor hun gastvrijheid en zorg voor onze honden
- Juan en Rosa van TripsFor Dogs die op een veilige en zorgzame manier onze honden naar
Nederland vervoeren
- al diegenen die ons steunden en hier onverhoopt niet staan vermeld.

En, last but not least, onze Spaanse helden:

Yolanda, Encarna en Bet (Barcelona), Maria Jose, e.a. (Villena), Ana, e.a. (Segovia), Vicenta, George
en Vanessa(Caudete), Raquel, e.a. (Ibi) en Espe, Pepa en Encarna van A.N.N.A. (Cehegin).
Onze bewondering voor hen is groot!

Bet (Barcelona)

Espe ( Cehegin)

Yolanda (Barcelona)

Pepa ( Cehegin)

Het team van het asiel in Villena
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Encarna (Barcelona)

Ana (Segovia)

Racquel (Ibi)

Vicenta (Caudete)

George en Vanessa (Caudete)
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