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

Wat een jaar hebben we achter de rug! 

Een record aantal honden kwam naar Nederland en werd geplaatst. 

Een aantal hoogtepunten:   

- In mei van dit jaar maakte het programma Beestieboys opnamen van Cloe en kids.  

De uitzending was in september. Wat waren wij er trots op! 

- In augustus bezocht Ana van het asiel in Segovia ons en hadden we een geweldige meeting  

met een aantal van haar honden. 

- We konden 2 keer een groot nest (een van 10 en 1 van 9 pups) van het asiel in Cehegin naar 

Nederland brengen. Van het nest van 10 kwam ook de mama mee. 

- In de laatste week van het jaar nog een succesje: Snow, een hond met 3 poten, kwam naar zijn 

adoptant in Nederland. 

Natuurlijk waren er ook moeilijke en verdrietige momenten.  

Maar de eind conclusie is: het was een prachtig jaar! 

 

Marian Buurman, voorzitter ALAS Rescue Team 

 

 

AANTAL HONDEN IN 2015 
 

Totaal kwamen er in 2015 kwamen er 199 honden naar Nederland. 

Van hen waren er eind december 185 geadopteerd. 

Er werden 18 honden geadopteerd die in 2014 naar Nederland kwamen. 

Er kwamen 8 honden terug van hun eigenaar. 7 van hen zijn inmiddels herplaatst. 

Ook werden er nog 5 honden herplaatst die in 2014 terug van hun eigenaar kwamen. 

Het totale aantal geadopteerde honden dit jaar bedraagt 209.  

 

Het aantal honden dat per jaar terug komt, is de laatste 3 jaar stabiel: 8 in 2015, 2014 en 2013. 

In 2011 en 2012 was dat het dubbele aantal, van 2008 t.m. 2011 zelfs het driedubbele. 

Wij zijn ervan overtuigd dat de intensieve nazorg die wij doen in sterke mate heeft bijgedragen aan de 

daling van het aantal herplaatsers. 

 
 Tabel - honden per asiel 

Asiel Aantal  

Ibi 53 

Villena 49 

A.N.N.A.  45 

Segovia 25 

Barcelona 21 

Vicenta (Caudete) 2 

 

 

GASTGEZINNEN/ OPVANG MET OPTIE OP ADOPTIE 
 
Dit jaar vingen 70 gastgezinnen honden voor ons op. Dat zijn er 10 meer dan in 2014. 

Wij hebben intensief nieuwe gastouders geworven en dat was succesvol. 

We hebben nu een ‘pool’ van 56  gastouders 

Daarnaast werden 79 honden direct bij aankomst opgevangen met een optie op adoptie, 77 van hen 

werden geadopteerd door hun (gast)gezin.  

Het aantal mensen dat direct bij aankomst honden opvangt met een optie op adoptie is meer dan 

verdubbeld: in 2014 waren dat er nog 36. 

4 honden werden door hun gastouder geadopteerd. 

3 honden verbleven in onze kennels bij het CVAB in Tholen. 
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TRANSPORTEN OVER DE WEG 
 

Er arriveerden vier transporten over de weg: in maart, juni, september en november. 

Met de transporten kwamen 146 honden naar Nederland 

 

MAART 
 

         
     

JUNI 
  

          
   

SEPTEMBER 
   

       
   

NOVEMBER 
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DOOR DE LUCHT 
 

We haalden 8 keer honden met het vliegtuig naar Nederland. 

Totaalkwamen er met de vluchten 2 volwassen honden en 27 pups naar Nederland. 

 

    
JANUARI             
        

     
MEI  
                     

     
18 AUGUSTUS          8 AUGUSTUS             

 

       
OKTOBER                                          27 DECEMBER           29 DECEMBER 
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JAARLIJKSE WANDELING OP DE VELUWE 
 

In mei organiseerden wij onze jaarlijkse wandeling voor adoptanten, gastgezinnen en vrienden  

op de Veluwe. Er liepen 100 tweevoeters en 75 viervoeters mee. 

Zoals altijd was het een heel leuke happening! 

       

      
 

 

OPNAMEN BEESTIEBOYS 
In mei maakte het programma Beestieboys opnamen in Ibi en Caudete. 

Zij vertelden het verhaal van Cloe en haar 3 kids. 

De reportage werd in september uitgezonden. 

Wij zijn heel erg blij en trots met dit prachtige document! 

 

     
 

BEZOEK ANA (SEGOVIA) AAN NEDERLAND 
 

In augustus bezocht Ana (met haar man Arsenio en Eva & Miguel, vrijwilligers) van het asiel in Segovia 

Nederland. 

Wij organiseerden een bijeenkomst van een groot aantal honden uit het asiel. 

Wat een mooie  ontmoetingen leverde dat op! 
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PROMOTIE/PUBLICITEIT/AKTIES 
 

Aktie pups Cehegin 
 

   
 

De medewerkers van het asiel in Cehegin, redden een mama (Mady) met 10 pups van een wisse dood. 

Ze stonden echter voor enorme kosten (verzorging, vaccinaties, sterilisatie van Mady). 

Wij voerden aktie en dat bracht 1.425 euro op. ALAS doneerde een bedrag uit de ‘vriendenpot’. 

In september kwam de hele familie naar Nederland. 

 

Geef-voor-GPS 
 

 

 
Sponsoring transporten 
 

 
 

 

 

Ook dit jaar voerden we bij elk transport weer 

een sponsor aktie. 

Dit bracht totaal 4.600 euro op. 

Dit betekende dan ruim 25% van de 

transportkosten (totaal ruim 17.000 euro) werd 

gesponsord. 

Geen slecht resultaat! 

 

Al enige tijd hadden wij de wens GPS trackers aan te schaffen  

voor honden die bij aankomst erg angstig zijn (en waar het risico van 

ontsnapping groot is. 

We voerden aktie en deze bracht 700 euro op.  
We konden 10 trackers aanschaffen. 
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VRIENDEN / GIFTEN 

 

We hebben 100 VRIENDEN VAN ALAS. Dat zijn er 10 meer dan in 2014 (en 20 meer als in 2013). 

Totaal schonken zij 3.835 euro. 

Tevens ontvingen wij 1.703 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! 

We ondersteunden diverse asielen dit jaar met een gift. 

Aan het eind van het jaar konden wij naar elk asiel nog eens 400 euro overmaken als kerstkado. 

 

 

FACEBOOK 

Dit jaar overschreden wij met onze facebook pagina de 11.000 ‘likes’. 

Facebook blijkt een prachtig medium te zijn voor het werven van adoptanten en gastouders. 

Maar ook voor de akties die we voeren! 

 

 

TEAM EN FREE LANCERS 
 

                    FREE LANCERS 

                                      

          
Bertha, Erik, Marina en Paul 

 

 

Het TEAM wordt gevormd door Esther, 

Karin, Marian en Mieke. 

Het team vergaderde dit jaar 3 keer. 

 

SNOW 

Aan het eind van het jaar gebeurde er nog 

een wondertje: Snow die werd gered uit de 

dodencel in Caudete werd geadopteerd.  

Hij kwam op 27 december in Nederland aan. 

Snow moet 1 poot missen door een ongeluk. 
Maar wat is het een happy dog! 
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MET DANK AAN 

 

- adoptanten, gastgezinnen en huisbezoekers  

- Vrienden van ALAS, donateurs en sponsors 

- free lancers – Erik, Paul, Bertha en Marina -  die het team ondersteunen 

- Els van de Berg die onze gastgezinnen adviseert ten aanzien van hun opvanghond 

- Mike die regelmatig voor ons honden binnen Nederland vervoert 

- Cok en Angelique 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)         Yolanda (Barcelona)   Encarna (Barcelona)     Racquel (Ibi) 
 

                                
                 Espe (  Cehegin)          Pepa ( Cehegin)         Ana (Segovia)               Vicenta (Caudete) 

 

                              
                           Het team van het asiel in Villena                    George en Vanessa (Caudete) 
 


