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Voorwoord 
Het jaar 2020 is een heel druk jaar geweest voor de organisatie. De gastgezinnen zijn 

constant bezig geweest met opvangen van kittens, moederpoezen met kittens, en zwangere 

poezen. Het ene nestje net geplaatst en een nieuw nestje kondigde zich weer aan. Even 

ademhalen was er gewoon niet bij. In 2020 heeft kittenopvang WeBa zich gericht op nog 

meer samenwerking met andere organisatie. 

Als bestuur leveren wij een bijdrage aan het voldoen aan de 

voorwaarden waaronder stichting kittenopvang WeBa waardoor de vrijwilligers hun 

werkzaamheden optimaal kunnen uitvoeren. 

Hieronder verstaan wij het opvangen, tijdelijk verzorgen en herplaatsen van kittens, 

zwangere poezen en poezen met kittens. In dit jaarverslag geven wij inzicht in de activiteiten 

die onze 

vrijwilligers uitvoeren, de enorme hoeveelheid werk die zij verzetten, maar vooral de passie 

waarmee zij dat doen. Voor de dierenambulance hebben zich verschillende rijders 

aangemeld we wensen ze ook weer veel succes met de vele ritten in het nieuwe jaar. De 

steun van 

particulieren, fondsen en sponsoren zijn onmisbaar voor ons. Iedere bijdrage, in welke vorm 

dan ook, is van harte welkom en wordt zeer gewaardeerd. Ook dit jaar hebben wij gelukkig 

weer veel 

ondersteuning mogen ontvangen. Hartelijk bedankt hiervoor! 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



4 
 

Asiel 
1.1 Algemeen 
In 2020 zijn er ondanks de Corona minder afstandsdieren opgevangen dan in 2019. Wel zijn 

er meer kittens geboren in de opvang. Er zijn het afgelopen jaar meer zwerfdieren 

opgevangen dan het jaar ervoor het aantal zwervers is verdubbeld . Het aantal flessenkittens 

was ook meer als vorig jaar weer.  

 

  
 

 

Variatie in verblijfsduur 
De verblijfsduur van het opvangen van de dieren ligt op een gemiddelde van 74 dagen 

voordat ze naar een nieuwe eigenaar konden worden herplaatst . De spreiding hierin is 

echter zeer groot en hangt in onze ervaring vooral af van 

het temperament van het dier in kwestie, door ziekte van een dier, geboorte,  

Matchen. 

In het afgelopen jaar is de match 99% geweest er zijn het afgelopen jaar maar 3 terug 

gekomen. Ook deze zijn later weer herplaatst in een gouden mandje. Aan het einde van het 

jaar waren er nog 15 dieren aanwezig deze worden in 2021 herplaatst. 

 
No kill beleid 
Zoals ieder jaar weer benadrukken wij dat kittenopvang WeBa een No Kill beleid voert. Er 

wordt alleen euthanasie gepleegd als de dierenarts geen andere opties meer heeft als het 

dier erg verzwakt is of ernstig ziek is. Bij gedragsprobleem en niet plaatsbaar wordt er naar 

een andere mogelijkheid gezocht zoals een buitenplek of andere opvang waar ze de rest van 

hun leven kunnen verblijven. 
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1.2 Cijfers 
In 2020 zijn er in totaal  

Aanwezig in januari 49 katten 

279 opgevangen  

3 zijn uitgewisseld  

310 Herplaatst.  

16  overleden waarvan 5 euthanasie overleden.  

35 geboortes in de opvang 

 

 
 

 

2. Dierenarts 
Dierenkliniek Papendrecht is de vaste dierenartsenpraktijk. Ook is er in 2020 een ander 

dierenartspraktijk bij gekomen voor de gastgezinnen in de provincie Brabant 

Dierenartsenpraktijk Langerwerf in Oosteind.   

In geval van acute zorg staan de dierenartsen van Basic vets klaar. 

Voor het uitvoeren van ingrepen en operaties vervoeren wij de dieren met de 

dierenambulance naar de nabijgelegen praktijk.  

In de opvang worden de dieren die zijn gevonden of binnenkomen door de dierenambulance 

gecontroleerd op chip. Helaas zijn veel dieren nog niet gechipt  Wanneer er geen chip in zit 

wordt deze er door onze praktijk erin gezet. Alle kittens en poezen die de opvang verlaten 

zijn door de dierenarts voorzien van een chip. 

 

3. Vrijwilligers 
3.1 Inspanning en beloning 

Vrijwilligerswerk met kittens  best zwaar. Maar als het goed gaat geeft het ook weer 

voldoening . de vrijwilligers stonden ook weer 24 uur klaar voor de diertjes. Bij Kittenopvang 

WeBa mogen we ons gelukkig prijzen met een grote groep toegewijde en volhardende 

vrijwilligers. Hierdoor is er veel meer persoonlijke tijd voor de dieren die gevuld wordt 

meteen flink portie aandacht. Wij zijn er ons ook zeker van bewust van de grote 
meerwaarde die elk individu met zich meebrengt. Tegelijkertijd proberen de coördinators de  
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gastgezinnen zodanig te begeleiden. Er zijn verschillende coördinators aanwezig 2 voor het 

regelen van de Ambulance ritten, 2 voor de gastgezinnen, en 1 voor de gastgezinnen die 

alleen flessenkittens opvangen. Daarbuiten zijn er twee beheerders aanwezig.  

 
3.2 Nieuwe vrijwilligers 

Aanmeldingen van nieuwe vrijwilligers zoals gastgezinnen, ambulancerijders worden door de 

daarvoor verantwoordelijke coördinators opgepakt. Zij gaan zelf het gesprek aan, en geven 

de informatie die van belang is. Ambulancerijders die worden ingewerkt rijden de eerste tijd 

als bijrijder mee. 

Nieuwe vrijwilligers kunnen we altijd gebruiken niet alleen gastgezinnen. Er zijn 

verschillende vacatures aanwezig ,klusjesman, ambulancerijders. Voor vrijwilligerswerk 

stellen wij wel een minimum leeftijd van 18 jaar. Voor ambulancerijder is er nog een extra 

voorwaarde minimaal twee jaar rijvaardigheid. 

 

 
 

 

 

 

4. Doelstelling 

kittens op vanuit het hele land door met andere organisaties samen te werken 

en voor op te nemen via uitwisseling. 
1. Het terugdringen van het overschot aan moederpoezen en kittens door het 

opvangen, socialiseren en herplaatsen. Zwangere poezen, kittens en poezen met kitten die 

zich in bepaalde huiselijk situaties bevinden en er wordt afstand van gedaan op te nemen en 

te herplaatsen 

2. De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het steriliseren en 

Chippen en enten van moederpoezen voor herplaatsing. Kittens worden geënt en gechipt 

herplaatst en op een leeftijd van ongeveer 6 maanden zoals in de plaatsingsvoorwaarden is 

opgenomen door 

eigenaar aan geboden bij de dierenarts voor sterilisatie of castratie. Alle dieren die door de 

stichting zijn herplaatst worden geregistreerd bij de databank Virbac Backhome. Hierdoor 

wordt meegewerkt aan het beleid om zwerfdieren te beperken. Stichting kittenopvang 

WeBa is niet regionaal gebonden en vangt 
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5.Dierenambulance 
Dierenambulancerijders hebben in het afgelopen jaar vele ritten met elkaar er op zitten er is 

bijna 15000 km gereden. De meeste ritten zijn gereden voor gevonden kittens en zwangere 

poezen en afstandsdieren. Voor de dierenambulance is er een paar keer een vacature 

geplaatst op de facebookpagina en op Instagram waarop gereageerd is. Een aantal personen 

hebben zich als ambulance rijders aangemeld en zijn op de ambulance gaan rijden. In totaal 

zijn er nu 8 rijders actief. Door de Corona moesten een aantal rijders door het extreem extra 

werken in de zorg zich als rijder afmelden. Wij hopen in 2021 nieuwe ambulancerijders te 

verwelkomen.  

  

 
6. Bestuur  
Samenstelling bestuur: 

B.H.M.A Baldee ( voorzitter) 

G. Baldee ( penningmeester)  

W. Baldee ( Secretaris) 

F. Bergsma ( Alg. bestuurslid)  

E. Smit ( Alg. Bestuurslid)  

M. Verheij ( Alg Bestuurslid)  

 
Alle vrijwilligers als ook het bestuur ontvangen geen beloning voor de verrichte 

werkzaamheden die ze uitvoeren. Wel worden materialen die worden gedoneerd en nodig 

zijn voor de opvoeding en voeding voor de op te vangen dieren verdeeld onder de 

gastgezinnen. 

 
6.1 Doelen  

Als bestuur van kittenopvang WeBa willen wij ieder jaar beter worden in het werk dat wij 

doen. Ieder jaar wordt er gewerkt aan verbetering voor het welzijn van de dieren.  
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7. Donaties 
In 2020 mochten we vele donaties ontvangen zowel financieel als in natura.  

De ontvangen donaties zijn gedaan door particulieren, Stichting Dierenlot, Dierendonatie.nl. 

we mochten vele Euro’s, voer, speelgoed, klimpalen en overige dier benodigdheden 

ontvangen. Hier zijn wij zeer dankbaar voor. 

 

7.1 Financiële donaties 

Het afgelopen jaar waren er medische projecten opgezet om de medische kosten van twee 

kittens te bekostigen wat vele euro’s heeft opgeleverd. 

Ook het project kittenmelk heeft een enorm bedrag aan donaties opgeleverd. Ook mochten 

we mooie donaties ontvangen ter gedachtenis van een adoptant die helaas veel te vroeg is 

overleden , zijn wens is zeker uitgekomen vele bekenden hebben een donatie gedaan.  

 
7.2 Inzamelacties 

Statiegeldacties 

In het afgelopen jaar zijn er statiegeldacties gehouden in twee supermarkten. In het voorjaar 

bij de Albert Heijn, Coop deze acties hebben een bedrag opgeleverd van € 794,45.  

 

 
 

Online opgezette acties  

Kittenmelk € 2003.- 

Actie Freek medische kosten€ 1300,- 

Actie Pixel medische kosten € 606.- 

Christmaschallenge Dierenlot € 36,- met aanvulling van Dierenlot van  

€ 3000,- wat dan een totaal bedrag opgeleverd van € 6679,- dit bedrag wordt in 2021 

uitgekeerd. 

 

De Christmaschallenge  online adventskaars was een idee van Vrijwilliger? Gastgezin 

Natascha samen met Mariska zijn ze hier druk mee bezig geweest. Dagelijks online van het 

plaatsen van de kaarten en de prijzen uitdelen. Mariska heeft een hele grote Adventskaars 

gemaakt voor de presentatie in Arkel op het Christmasstation. De adventskaart heeft een 

mooi bedrag opgeleverd € 1243,- 
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7.3 Donaties materieel 
In het jaar 2020 zijn we goed verwend met hele mooie donaties zo hebben we dit jaar 3 

werpkisten, 3 couveuses, 1 ambulance couveuse, warmtematten gedoneerd gekregen. Ook 

mochten we regelmatig bij Dierenlot langs komen om spullen op te halen. Ook door 

particulieren zijn er veel spullen gedoneerd. 
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Freek zijn verhaal 
Kitten Freek is nog maar 3,5 maand oud en viel van het balkon op de 3e etage naar beneden. 

Boven op zijn poot en bek        . 

Dit alles bezorgde hem heel veel pijn, een hersenschudding, een gebroken poot, een scheve 

tand en een gebroken kaak. De kosten voor de behandeling kon de eigenaar niet betalen en 

hij heeft toen afstand gedaan van zijn kitten. 

Freek is echt een enorme lieverd. Het personeel van het Caressa Dierenziekenhuis 

Rotterdam waren direct verliefd op hem en hebben ons benaderd om de zorg over te 

nemen. Bedankt voor dat vertrouwen.  

Wij weten dat de behandelingen voor Freek een aanslag zal zijn op ons medisch potje. Maar 

kijk nu eens naar deze stumpert, die verdient het toch om weer een gezond kitten te 

worden. Freek krijgt pijnstilling en speciaal zachtvoer. Gastgezin Natascha gaat er alles aan 

doen om hem er weer bovenop te krijgen. De eerste dagen was ik nog heel versuft. 

Gastgezin Natascha gaf hem eten met een spuit, waar hij uit kon sabbelen. Hij heeft veel 

pech gehad omdat ze poot weken in het gips moest kreeg hij er ook ontstekingen aan zijn 

tenen erbij. Zijn teentjes schuurde. Zijn breuk was al aan het genezen en zijn kaak viel 

achteraf gelukkig mee. De hersenschudding was met een paar dagen al over. Hij  mocht  

nog helemaal niks doen en dat is best moeilijk voor een kitten. We kunnen alleen maar 

zeggen hij heeft zich super gedragen.  
Gelukkig is alles uiteindelijk goed gekomen. Freek is in totaal 3 maanden in de opvang 

geweest. In december is hij herplaatst. Wij willen iedereen bedanken die heeft bijgedragen 

aan de medische kosten voor hem.  
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Speciale intensieve care couveuses 

waargemaakt door steun van Dierenlot 

 

 
   

8. Media en Sociale Media 
8.1 Sociale media 

Kittenopvang WeBa is iedere dag wel actief op de facebookpagina en Instagram. Wij vinden 

het belangrijk om donateurs, volgers op de hoogte te houden met actueel nieuws. Daarnaast 

zijn er ook andere media bronnen zoals een website, dierenasiels.com voor het herplaatsen 

van dieren, puur Papendrecht, Amivedi voor gevonden dieren. Het aantal volgers op de 

facebookpagina 6042 de facebookpagina is enorm populair. Dit jaar zijn we na de zomer 

gestart met Instagram waar we al 848 volgers hebben.  

 

8.2  Regionale en lokale media 

Dit jaar zijn er verschillende publicaties gedaan in de regionale kranten en bladen die huis 

aan huis zijn verspreid zoals de Papendrecht Extra, Dordt Centraal. Helaas door de Corona 

was het niet mogelijk om evenementen en andere publiciteit op te zoeken en de lokale 

media RTV Papendrecht. 

Via de site van Puur Papendrecht zijn wel berichten geplaatst.  
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9.Toekomst planning 2021 
In 2021 zal de stichting zich wederom richten op samenwerking met andere opvangen en 

stichtingen. Wanneer alles weer mogelijk is staan er weer een aantal cursussen gepland bij 

Dierenlot voor de vrijwilligers. Men kan zelf bekijken waar de interesse naar uitgaat om een 

dagcursus te volgen. Dit jaar wordt er wederom gewerkt aan de werving van gastgezinnen, 

dierenambulancerijders. Via sociale media en andere media worden er vacatures bekend 

gemaakt. Projecten indienen bij dierendonatie. Dit jaar hopen we wel vanuit de stichting om 

cursussen te gaan geven op diverse vlakken qua verzorging kittens. Mocht de Corona crisis 

over zijn. Hiervoor gaan we op zoek naar een geschikte ruimte. Er wordt wel een vergoeding 

voor gevraagd bij aanmelding. Ook hopen we dat we weer evenementen kunnen 

organiseren en of aan deelnemen. De stichting zal ook het komende jaar actief zijn om op 

verschillende manieren een bron van inkomsten te werven. Kort lopende Acties indien nodig 

zoals o.a medische kosten, kittenmelk voor de kittens worden dan op de facebookpagina 

geplaats. In 2021 houdt de stichting het Coronabeleid en de maatregelen goed in de gaten 

en wordt indien nodig besluiten genomen om de veiligheid van de vrijwilligers te 

waarborgen. 
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Overzicht opgevangen dieren 2020 

 

 
 

 

 

 

 

 

Gemeente totaal zwerver afstanddier uitwisseling geboorte retour eigenaar in beslagname

Ruchpen 35 35

Zutphen 3 3

Oosterhout 2 2

Bodegraven 1 1

Capelle a/d ijssel 1 1

Dordrecht 39 13 17 9

Moerdijk 5 5

Breda 19 16 3

Woudrichem 3 3

Herpen 2 2

Rijsbergen 13 13

Dongen 19 12 7

Hazeldonk 1 1

Roosendaal 13 13

Zegge 5 5

Papendrecht 16 8 9

Ridderkerk 3 3

Bergen op Zoom 6 6

Gilze Rijen 5 5

Rotterdam 18 15 3

Oudenbosch 2 2

Gilze Rijen 6 6

Chaam 2 2

Alblasserdam 1 1

Zwijndrecht 15 1 14

Ossendrecht 4 4

Tilburg 4 4

Hilversum 4 4

Breda 2 2

Klundert 17 15 3

Hardinxveld 1 1

Wijngaarden 2 2

woudrichem 3 3

Nieuw Lekkerland 1 1

Wernhout 4 4

Wouwse plantage 2 2

totaal  in 279 178 57 1 35 3
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Wij willen alle vrijwilligers die zich hebben ingezet op welke wijze dan ook in 

2020 voor de Stichting kittenopvang WeBa hartelijk bedanken. Zonder deze 

mensen lukt het de stichting niet om zoveel dieren de zorg te bieden die ze 

nodig hebben. 

 

 

Voorzitter                                    Secretaris                                 Penningmeester 

B.H.M.A Baldee                          W. van Kooten                           G. Baldee 

 

 

 
 

 
 
 

 
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




