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Graag nemen wij u mee in de belangrijkste ontwikkelingen van het afgelopen jaar. 
Het 35-jarig bestaan van de stichting heeft met de jaren de nodige verandering gebracht, 
maar de zorg voor de honden en katten heeft altijd op de eerste plaats gestaan. Ook hebben 
we weer veel baasjes blij kunnen maken met een hond of kat.  

“In 2014 hebben wij in totaal 58 honden en 158 katten opgevangen en geplaatst.” 

Om optimale zorg aan onze honden en katten te geven is veel geld en tijd nodig: voor 

huisvesting, de medische kosten, voeding, schoonmaak, verzorging, etc.  

De afgelopen jaren is het dankzij de vele sponsoren en vrijwilligers gelukt om weer veel voor 

deze dieren te kunnen betekenen. Wij willen hen dan ook ten zeerste bedanken! En we 

hopen dat DOC Oldenzaal ook in 2015 weer op deze steun kan rekenen. 

 

Namens, 

Het bestuur van Stichting Dierenopvangcentrum Oldenzaal 

 

 

216 opgevangen dieren  
 

58 Honden en maar liefst 158 katten heeft DOC Oldenzaal opgevangen en geplaatst in 

2014. Opmerkelijk hierbij is dat er een snellere plaatsing was dan in 2013. Twee derde van 

de opgevangen dieren is zwerfdier, de anderen zijn afstandsdieren. Deze verdeling is zoals 

ook de andere afgelopen 4 jaar gelijkblijvend. Daarnaast is er de toename van het aantal 

dieren van 13% ten opzichte van 2013. De “top langzitter” onder de katten was: Isa met 818 

dagen, en de hond Shadow met 426 dagen. Echter zijn zij inmiddels gelukkig ook geplaatst.  

Op onze veel bezochte Facebook site kunt u zien welke honden en katten er onder anderen 

zijn ondergebracht in 2014. 

 

Vrijwilligers/ personeel 
 

Dit jaar mogen we zeker tevreden zijn over het super gemotiveerde team van 29 vrijwilligers 

zonder wie de activiteiten niet mogelijk zijn geweest. Zelfs bij hondenweer gaan de 

vrijwilligers met de honden op pad, waarna zij er zelf uitzien als een verzopen kat. En de 

vrijwilligers voorzien ze natuurlijk altijd weer van een natje en een droogje, een borstelbeurt 

of een grondige schoonmaak van hun verblijf. Er zijn zelfs veel stagiaires die na hun stage 

regelmatig terugkomen om te helpen waar nodig. Als Aequor leerbedrijf hebben we ook 

stagiaires/ afstudeerders mogen ontvangen. En we hebben weer veel pleegadressen gehad. 

 

https://www.facebook.com/dierentehuisoosttwente
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Professionele partners 
 

Mocht een hond of kat lang bij DOC Oldenzaal in het opvangcentrum zitten, dan gaan wij 

kijken of hij in een ander opvangcentrum meer kans maakt om een geschikt baasje te 

vinden. DOC Oldenzaal heeft goede contacten met andere opvangcentra. Daarnaast werken 

we onder andere samen met Dierenziekenhuis Oldenzaal, Dierenbescherming Twente en de 

Twentse Dierenambulance.  
 

Middelen/ sponsoren 
 

De belangrijkste kostenpost voor “Trap, Neutral / Neuter) & Return (TNR)” wordt momenteel 

gelukkig grotendeels gefinancierd door een sponsor, maar de overige kosten moeten worden 

gedekt door donaties van zowel stichtingen, particulieren en bedrijven. Dit gebeurt niet alleen 

met een financiële bijdrage. Ook wordt er voer, voerbakken, kattengrind, 

schoonmaakmiddelen, etc. gebracht. Tevens zijn er donateurs die geld hebben gestort voor 

het uitvoeren van medische ingrepen. Ook de dekking van de kosten voor langzitters blijft 

een belangrijk kernpunt, hier gaan we in 2015 aan werken.   

 

Nieuwe huisstijl 
 

Sinds 1979 vangt het van oorsprong genaamde Stichting Dierentehuis Oost Twente aan de 

Boerskottenlaan honden en katten op. Sinds 2014 echter onder een nieuwe naam: Stichting 

Dierenopvangcentrum Oldenzaal. Met de tijd meegaan betekende ook het lanceren van een 

nieuwe website, een grotere inzet van Facebook en het aanschaffen van herkenbare 

bedrijfskleding voor de vrijwilligers.  

 

Bouwkundige zaken  
 

Het opknappen van de verblijven en het vele schilderwerk was in 2014 zeker weer nodig. 

Tezamen met een nieuwe huisstijl hoort een goed onderhouden pand ook bij ons 

visitekaartje. De kattenverblijven waren zeker toe aan een renovatie, er is tevens een nieuw 

dak geplaatst. En er zijn nieuwe dakkoepels geplaatst bij het hoofdgebouw, en de 

brandbeveiliging is vernieuwd.   

 

 

Activiteiten 
 

DOC Oldenzaal wil het liefst zo veel mogelijk tijd en energie steken in het verzorgen van de 

dieren. Daarom zijn er slechts een paar activiteiten waar we ons op richten. Een van deze 

activiteiten is het organiseren van de open dag. Dit wordt elk jaar geregeld als eindopdracht 

door een stagiair. De open dag was zeer geslaagd, en heeft voor veel nieuwe matches 
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tussen mens en dier gezorgd. Maar zeker niet onbelangrijk: de leuke financiële opbrengst 

van deze dag. NL Doet heeft er mede voor gezorgd wat extra mankracht te krijgen voor het 

schilderen van de verblijven en niet te vergeten: de grote schoonmaak. Facebook is voor 

DOC Oldenzaal een perfect middel om goede en snelle contacten te leggen met sponsoren, 

dierenliefhebbers en toekomstige baasjes. De berichten “Dier van de week” en de plaatsing 

van een dier in het lokale weekblad, het plaatselijke Sufferdje, geeft gelukkig heel veel 

respons. En we hebben met plezier een stand bemand op de kerstmarkt in Oldenzaal.  

 

 

 


