
 
 
       
 

             
 

          
 

         
 

 

Jaarverslag 2013 

 
De mate van beschaving van onze samenleving,  

hangt af van de manier waarop wij zorgen 
voor de zwakkeren in die samenleving 

Dieren kunnen niet voor zichzelf opkomen,  
daarom moeten wij dat voor hen doen 
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VOORWOORD 
 

 
 

 

AANTAL HONDEN IN 2013 
 

Totaal kwamen er in 2013 kwamen er 139 honden naar Nederland. 

Van hen waren er eind december 125 geadopteerd. 

Er werden 28 honden geadopteerd die al in 2012 naar Nederland kwamen. 

Er kwamen 10 honden terug van hun eigenaar. 8 van hen zijn inmiddels herplaatst. 

Het totale aantal geadopteerde hond bedraagt 153. 

NB: Het aantal honden dat per jaar terug kwam is ook dit jaar weer lager dan het jaar ervoor. 

(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 25 

A.N.N.A.  23 

Ibi 21 

Valencia 17 

Vicenta 13 

Barcelona 9 

Granolles 5 

 

 

 

GASTGEZINNEN 

 
Dit jaar vingen 47 gastgezinnen honden voor ons op.  

Daarnaast werden 11 honden direct bij aankomst opgevangen met een optie op adoptie en allen 

geadopteerd door hun gastgezin. 4 honden verbleven in onze kennels bij het CVAB in Tholen. 

 
Tabel – honden per gastgezin 

Gastouder aantal 

Bertha Hoekman 19 

Hein Kortis 9 

Erik&Mieke Smetsers 8 

Ilke Nijs, Geert Hoiting 6 

Gijsje Krol, Dick vDixhoorn, Lia&Car Kok 5 

Helen Visser, Joeri Duden, Jolanda Vrolijk, Mieke Hartman 4 

Esther Stadhouder, Iris Caethoven, Juliette Stegwee, Marjon de Lange, Monique Pas, Narda Fischer 3 

Ina Mulder, Anne Spruit, Ivonne Trawick, Jenske Bos, Jessica Boone, Marian de Kwaasteniet,  
Naomi van Doorn, Sandra van Deursen 
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Danielle vHavere, Ellen vdKolk, Els de Kwaasteniet, Els vdBerg, Rupa Buit, Ilse vdMaesen, Josephine 
Knipschild, Joyce Keijser, Karin Koops, Marjolein Stramrood, Monique Schutte, Nanda Wiersma, Petra 
Tamminga, Romana Beemsterboer, Rita Dinnissen, Sandra Vos, Sandra van Dijk, Tsjike Boer, Ivonne 
Stolze, Alexandra Leeuwerke, Willy Fleerkamp 
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Zoals elk jaar, was het samenstellen van dit jaarverslag een 

mooie reis terug in de tijd. 

We hebben ook het afgelopen jaar weer veel werk verzet en 

mooie en trieste dingen meegemaakt. 

En terugkijkend, zijn we blij dat we veel bereikt en kijken we 

met een goed gevoel terug op 2013. 

 
Marian Buurman, voorzitter ALAS Rescue Team 
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TRANSPORTEN OVER DE WEG 
 

 
 

               maart 

 

       juni 
 

   
                                                         

        september 
 

 
 

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



  ALAS Rescue Team 

Jaarverslag 2013,  30 december 2013    3 

 

    
                               

       november 
 

    
                                                                    

DOOR DE LUCHT 
 

 
 

  februari    14 juli         
 

  28 juli    augustus            
   

We haalden vier keer honden met het vliegtuig naar Nederland: in februari, 2 keer in juli, 

en in augustus 
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JAARLIJKSE WANDELING 

 

       
 

                                      
 

 
AKTIE  VOOR BOSCO 
 

         
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

VRIENDEN / GIFTEN 
 
We hebben 80 VRIENDEN VAN ALAS. Dat zijn er 22 meer dan in 2012. Totaal schonken zij 2.664 euro. 

Sommige gulle gevers doneerden speciaal voor een van de Spaanse asielen. Andere gaven ons  

de gelegenheid zelf voor een asiel te kiezen. Onze Spaanse vrienden waren er heel blij mee! 

Tevens ontvingen wij 5.031 euro aan eenmalige giften. 

En wij organiseerden twee keer een internet veiling.  Opbrengst ruim 1.000 euro! 

 

 

    

In December 2012, kregen wij een noodkreet van de mensen van het asiel in Ibi: Bosco, een 

jonge reu, was bij hen binnen gebracht met een gebroken poot. Het bleek dat hij daar al 

maanden mee liep: zijn eigenaren hadden er niets aan gedaan … 

Geld voor een operatie het asiel niet dus wij zetten een aktie op touw om het binnen te halen. 

Dat lukte en Bosco werd geopereerd.  

In februari van dit jaar haalden teamleden Esther en Marian hem op. Esther ving hem op. 

Helaas moest zijn poot uiteindelijk toch worden geamputeerd.  
Maar Bosco is ook met 3 poten een hele happy dog! 

SEPTEMBER 2012: WANDELING OP DE VELUWE 

In SEPTEMBER organiseerden wij onze jaarlijkse wandeling 

voor adoptanten, gastgezinnen en vrienden op de Veluwe. 
Er liepen 65 tweevoeters en 40 viervoeters mee. 
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PROMOTIE EN PUBLICITEIT 

 

   
 
   
 

 

         
 

NOODOPVANG MET SUBSIDIE STICHTING DIERENLOT 
 

 
 

TEAM EN FREE LANCERS 
 

 

                                            
 

     

Het team wordt gevormd door Esther, Jolanda, Karin en Marian. 

Het Team vergaderde dit jaar 5 keer: in februari, april, juni, 

augustus en oktober. 

 

 

 

 

Free lancers zijn: Paul, Jan, Bertha, Mieke en Erik 

JUNI 2013: OPEN DAG CVAB THOLEN 

In juni was ALAS – zoals ieder jaar - aanwezig met een stand op de open dag bij het CVAB in Tholen. 
Tijdens deze dag werden 2 ALAS honden geadopteerd! 

In juni van dit jaar konden de kennels die – met subsidie van de Stichting Dierenlot 

– zijn gebouwd, in gebruik worden genomen. 

Ze bevinden zich op het terrein van het CVAB in Tholen. Dus onze honden die daar 
tijdelijk moeten verblijven krijgen de beste verzorging! 

In september van dit jaar kwam het boek EEN PLEK ONDER DE ZON uit. 

In dit prachtige boek staat info over ALAS en de Spaanse honden/asiels en 

mooie verhalen en foto's van adoptanten over hun hond.  

Een aanrader voor iedereen die Rescue Dogs een warm hart toedraagt! 

Het boek is enthousiast ontvangen en er zijn inmiddels 300 exemplaren 

van verkocht. 
Wij zijn er trots op! 

EEN PLEK ONDER DE ZON 
Een eigen huis voor Spaanse ‘afdankertjes’ 

Per 1 oktober naam Mieke 

de nazorg en coordinatie 

van de huisbezoeken over 

van het team. 
Wij zijn er blij mee! 
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MET DANK AAN 

 

- adoptanten, gastgezinnen en huisbezoekers  

- Vrienden van ALAS, donateurs en sponsors 

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

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

- Cok en Angeline van het CVAB in Tholen, voor hun gastvrijheid en zorg voor onze honden 

- alle mensen die spullen inzamelen en / of verkopen voor ALAS (zoals bv Yvonne Yolkes de Beer, 

Tineke Sanders, Mireille Vermeulen, Gijsje Krol en Bertha Hoekman) 

- de chauffeurs op de transporten naar Spanje 

- 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 (Villena), Ana (Segovia), Vicenta (Caudete), Raquel 

(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           

 


