
JAARVERSLAG 2016  S.O.S. STRAYS

Graag willen we met elkaar terug kijken op 2016 met behulp van dit jaarverslag. We hebben 
met elkaar een bewogen jaar achter de rug, waarin we ontzettend veel honden en mensen 
enorm blij hebben kunnen maken. Om te beginnen de Spaanse vrijwilligers die de honden in 
al hun leed vinden en redden, een tijd verzorgen, en ze dan vaak onder tranen  afstaan om 
een nieuwe toekomst in Nederland of België op te bouwen. Deze vrijwilligers in Spanje 
vertellen keer op keer dat hun asiel niet zou kunnen draaien zonder de steun en adopties van
S.O.S. Strays. Ook krijgen we veel mailtjes en berichtjes van adoptanten die zo ontzettend blij
zijn met hun nieuwe hond, die een maatje voor het leven hebben gevonden en een 
bijzondere band hebben opgebouwd met deze lieve honden, die ooit verloren waren. En als 
laatste alle vrijwilligers van S.O.S. Strays die met zoveel liefde en warmte honden ontvangen, 
verzorgen, adverteren, overal heen rijden en steunen waar mogelijk is. Als je de lijsten bekijkt
zie je een enorme rij met vrijwilligers die stuk voor stuk zo waardevol zijn! We delen lief en 
leed, vreugde en tranen en staan op de bres met elkaar om een verschil te maken aan het 
leed in deze wereld.

ADOPTIES 
We beginnen met de honden, in totaal zijn er 294 honden geadopteerd in 2016. Hieronder 
een overzichtje uit welk asiel ze kwamen en hoeveel van die honden 10+ of Special Care 
waren.

Waarvan

OVERZICHT  ADOPTIES  2016 10+ SC
ADOPTALO - MADRID 17   
LA PROTECTORA - AVILES 106 10 2
REFUGIO CANINO - TORRELAVEGA 36 5  
EL TRASGU - GIJON / MIERES 36 6 1
REFUXIO DE BANDO - SANTIAGO 36 4 1
AMIGOS - SAHAGUN 14 1  
GRIEKENLAND 20  1
ANDERE 1   

HERPLAATSINGEN 28   

TOTAAL 294 26 5

 

NIEUWE VOORZITTER

Na 15 jaar 7/7 en tot niet zo lang geleden 14 uur/dag, was het tijd voor Carine om S.O.S. 
Strays over te geven in handen van ‘de nieuwe generatie’. Ze gaf in november 2016 het 
Voorzitterschap in alle vertrouwen en met algemene goedkeuring in de Bestuursvergadering,
naar een jonge maar al ‘oud-gediende’ van S.O.S. Strays, onze collega Steef die al vanaf 2003 
S.O.S. Strays mee heeft groot gemaakt en nu de taak van Voorzitter kundig vervult. Carine 
blijft in het Bestuur actief als algemeen Bestuurslid. Ze blijft haar taken doen bij 



voorbereidingen en aankomsten van transporten. Andere tijdrovende taken zijn 
overgeheveld naar collega’s.  
De uitgebreide algemene administratie wordt nu vervuld door onze collega Anita en de 
delicate taak van het selecteren van de honden die naar Nederland  komen en onderbrengen
bij onze opvanggezinnen wordt nu met veel mensen- en hondenkennis en 
verantwoordelijkheid vervuld  door Esther.
S.O.S. Strays blijft ook in 2017 in goede,  nu wat jongere handen, een grote stichting met een 
fantastische ploeg. Bedankt van ons allemaal, Carine

FINANCIEN
Aan adoptiegelden is er in 2016 ontvangen: 71.335,50 euro. 
De kosten qua transport, dierenarts, voeding, ontworming, antivlo en blije rijders waren: 
71.041,15 euro
Dit brengt ons op een positief eindresultaat van 294,35 euro.
Hieronder een opgesplitst 
overzicht : 
________________________________________________________________________
Transportkosten - asielen ( inclusief blije vliegers): 55.789,62 euro

Blije rijder :  2201,59  euro 
Dierenarts : 7566, 78 euro 
Voeding :  1411,95 

Declaraties divers o.a. voeding, dierenarts, speeltjes, anti vlo/worm middelen : 3471,21
Garagebox : 600

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Totaal uitgaven transporten:  – 71.041,15 euro
Inkomsten Adoptiegelden : + 71.335,50 euro 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eindsom : 71.335,50 - 71041,15 =    + 294,35 euro

We kunnen als Stichting goed rond komen en hoeven gelukkig nooit te bezuinigen op 
medische zorg voor onze honden. We moeten wel met elkaar voorzichtig blijven doen met 
onze uitgaven. Het lopende jaarproject heeft tot en met 31-12-2016 opgebracht : 3141,55 
euro! Onze dank is groot aan alle donateurs tot nu toe!



GOEDEREN
Het goederen aanbod was in 2016 grandioos. Heel veel dank aan de donateurs van de 
goederen ,die deze spullen soms enkele maanden thuis moesten opslaan omdat de 
vrachtauto elke keer weer héél snel vol was!! 
Er zijn duizenden kilo’s voer met de vrachtauto naar Spanje vertrokken. Eind 2016 heeft blije 
rijder Hans nog een extra rit met voer naar Spanje gedaan , om plek te maken voor het 
nieuwe aanbod van goederen in de opslagen in Nederland.                                                             

Nu nog staan er pallets met voer die t.z.t. hun weg naar Spanje zullen vinden. Ruim 100 
kunststof manden, benches, speelgoed ,dozen vol medicijnen en medische zorg artikelen. 
Niet te vergeten de vele fleecedekens en zelfs balen met fleecestof, waar onze vrijwilligsters 
Magda & Charifa liefdevol hondenjasjes van hebben gemaakt.

Iedereen bedankt !!

En hopende in 2018 op een super 2017 terug te kunnen blikken>>>alle goederen die jullie 
willen meebrengen naar een aankomst, graag vooraf aanmelden bij: goederen@sos-strays.nl 
Dank jullie wel, Marleen

NAZORG
Het afgelopen jaar was een bewogen jaar wat de nazorg betrof. We kregen 58 vragen om 
tips, training en allerhande opvoed tips. Het ene probleem was al wat ingewikkelder dan het 
andere, maar toch mogen we met trots zeggen dat we met ons allen , een 99 % van deze 
"problemen" hebben kunnen oplossen. Uiteraard valt of staat alles door het werk van de 
adoptant zelf. Wij als nazorgteam kunnen dan wel tips en training aanbieden, maar het zijn 
de adoptanten die hier voor moeten openstaan, en het geduld , de tijd en de energie er 
moeten insteken. Het is dan ook steeds ontzettend leuk en fijn dat we na een tijdje mogen 
vernemen hoe goed de training wel verlopen is en dat het probleem tot het verleden 
behoort.
Anderzijds is het aanbieden van gerichte tips en training ook niet steeds even makkelijk dan 
dat het soms wel lijkt. Net zoals een mens is een hond ook een eigen uniek individu. Zo kan 
het voorkomen dat er enkele gelijkaardige problemen binnenkomen bij de nazorg, maar dat 
elk probleem een eigen aanpak en manier van training nodig heeft. Hier wordt dan rekening 
mee gehouden, betreffende verschillende zaken. Er wordt bijvoorbeeld gekeken naar de 
leefsituatie, de omgeving waar hond en baasje in vertoeven, de beschikbare tijd van de 
adoptant en vooral ook naar het karakter van de hond. Al deze zaken samen maakt het er 
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niet altijd makkelijker op en kan soms veel tijd in beslag nemen. Ook veel tijd van onze 
nazorg medewerkers, want zeker niet vergeten dat deze mensen dit al in hun eigen vrije tijd 
doen en geheel vrijwillig, juist in het belang van onze dierbare honden.

Groetjes Ronny

AHA PROJECT
Adopteer een Hond op Afstand, of afgekort ons AHA project heeft 2016 kunnen afsluiten met
maar liefst 51 adoptanten op afstand. Wij willen iedereen bedanken voor de broodnodige 
ondersteuning en hopelijk blijven jullie in 2017 eveneens van de partij want deze 
maandelijkse of jaarlijkse ondersteuning, maakt een wereld van verschil voor vele 
viervoeters.
Inmiddels hebben we 21 honden die deel uitmaken van dit mooie project. Allen maken 
weinig of geen kans om in hun land van herkomst geadopteerd te worden. Dit om 
verschillende redenen, zoals bv. oudere dieren, honden die blijvende medicijnen nodig 
hebben, of tot lieve honden waar gewoonweg niemand interesse in heeft. Juist voor deze 
honden heeft S.O.S. Strays het AHA project in leven geroepen, zodat ook deze honden niet in 
de vergeethoek verdwijnen en van de  nodige verzorging en medicatie kunnen genieten.
En soms....gebeurt het dat er een klein wondertje plaatsvindt en er alsnog een ouder hondje 
zijn welverdiende en o zo gegunde gouden mandje vindt. Helaas gebeurt dit maar zelden, 
daarom ook dat het AHA Project juist zo van levensbelang is en blijft voor deze honden.  
Medicatie en verzorging kosten uiteraard handenvol geld , geld waar het in de asielen vaak 
aan ontbreekt.
Door een hondje van het AHA Project te ondersteunen, wordt u zowaar een 
"engelbewaarder" op afstand, voor vele mensen een kleine moeite , maar voor zo vele 
honden een wereld van verschil.
Met deze dan ook nog eens een welgemeende DANK U aan al de adoptanten op afstand, 
en.....uiteraard hopen we er nog vele bij te krijgen.
Meer info over het AHA Project kan u terug vinden op onze website: 
http://www.sos-strays.nl/nederlands/project_aha.html

PROJECT NO MORE PUPPIES
In 2016 zijn  weer een flink aantal honden geholpen via het No More Puppy’s project”: 12 uit 
Serin, 2 uit Mieres en 4 uit El Xelan. De donaties waren in 2016 totaal €1280,- voor dit 
project, we zijn hier enorm blij mee!
Neem een kijkje op onze website, u kunt een algemene donatie doen voor No More Puppy’s 
of een specifieke hond uitkiezen om te laten castreren of steriliseren.
Http://www.sos-strays.nl/nederlands/project_nomorepuppies.html

JAARPROJECT 2016-2017
De Happy Dog – van broodfok naar fijn asiel!
De vereniging La Protectora heeft per januari 2016 een broodfokbedrijf in Oviedo over 
kunnen kopen met de nodige vergunningen om een asiel te kunnen runnen op deze plek. 

http://www.sos-strays.nl/nederlands/project_nomorepuppies.html
http://www.sos-strays.nl/nederlands/project_aha.html


Alle hondjes zijn letterlijk “bevrijd” en hebben na een behandel- en herstelperiode allemaal 
een nieuw thuis gevonden. Fimpje: https://www.youtube.com/watch?v=P1abaJPr0xg
Voor het JAARPROJECT van S.O.S. Strays willen wij de medische apparatuur voor de behandel
en operatiekamer gaan helpen financieren. U kunt een bepaald apparaat financieren of een 
algemene gift doen aan S.O.S. Strays o.v.v. JAARPROJECT 2016/2017
Er is al ruim € 3.000,- overgemaakt voor dit project. Er is nog steeds veel geld nodig. De 
totale inrichting van de operatie- en behandelkamer ligt rond de € 9.000,-
http://www.sos-strays.nl/nederlands/project_2017.html 

PROJECT FIEGE
Het bedrijf Fiege heeft een geweldig sponsor project gehad rond eind 2015 en begin 2016. Ze
hebben totaal rond de €9000,- opgehaald en dit geld is naar de verbouwing van de Happy 
Dog gegaan. Ook zijn er een koelkast, magnetron en wasmachine gedoneerd en naar Spanje 
vervoerd. Verder zijn er nog pallets vol materialen en voer met een vrachtwagen mee 
gegaan. Er is een team van medewerkers in Spanje bij de Happy dog geweest en ze hebben 
een heel bijzondere tijd met elkaar gehad. We zijn enorm blij en dankbaar voor deze enorme 
steun.

PROJECT ASIELWERK
Wij proberen asielreizen aan te bieden om mee te kunnen werken in een van onze Spaanse 
asielen en zo een unieke ervaring op te doen. Te beleven hoe het er aan toe gaat in een 
Spaans asiel en te zien met hoeveel liefde deze honden opgevangen worden. Zodra de Happy
dog de opening heeft gehad en daar honden opgevangen worden, gaan wij weer het  
asielwerk opstarten. Er staat al een ingerichte caravan op het terrein van Happy Dog en 
Jacqueline & Carola kijken ernaar uit om het weer goed op te kunnen starten.

SPAARPOTTEN PROJECT
De opbrengst van de spaarpotten is € 126,62!

https://www.youtube.com/watch?v=P1abaJPr0xg
http://www.sos-strays.nl/nederlands/project_2017.html


De opbrengst is niet zo héél hoog ,dit omdat enkele spaarpothouders het geld meteen op de 
bankrekening van S.O.S. Strays storten.…maar alle beetjes helpen!! De opbrengst van de 
spaarpotten is naar het jaarproject gegaan.

OPVANGGEZINNEN
Het afgelopen jaar hebben wij weer,  met behulp van onze opvanggezinnen in Nederland en 
België, vele honden een nieuwe toekomst kunnen geven in Nederland en België. 
Opvanggezin zijn is een prachtige, soms behoorlijk emotionele, taak en voor veel mensen 
werkt het bijna verslavend.  Het is altijd fijn als een opvanggezin direct laat weten, zodra hun 
opvanger is geadopteerd, dat hun deur open staat voor een nieuwe opvanghond.  Door deze 
inzet is het mogelijk om weer een nieuwe hond te selecteren en hem/haar een goede 
toekomst te bieden. 
Veel adoptanten vragen  het bij een adoptie:  “Vind je dat nou niet heel erg moeilijk om weer
afscheid te nemen? “   Tsja….dat is voor veel opvanggezinnen inderdaad een heftig moment. 
De hond kruipt meestal al snel in je hart en ondanks dat je weet waarvoor je het doet, is het 
vaak even slikken als het moment aanbreekt om die verantwoordelijkheid over te dragen aan
zijn nieuwe baasjes.  Om die reden is het ook zo belangrijk dat de adoptanten zo snel 
mogelijk laten weten hoe het gaat met hun nieuwe gezinslid  de dag na de adoptie. 

Onze opvanggezinnen zijn van onschatbare waarde, ik kan dat niet vaak genoeg zeggen, en ik
wil hen allen bedanken voor hun inzet en enthousiasme,  ik hoop dat we in 2017 weer veel 
honden een nieuw en goed thuis mogen gaan geven. 

Groetjes, 
Esther.



BLIJE RIJDERS
In 2016 zijn er weer veel aanmeldingen gekomen van vrijwilligers, die zich d.m.v. het maken 
van de “blije ritten” een bijdrage willen leveren aan een fijne ,nieuwe toekomst voor onze 
honden. Helaas wachten nog enkele blije rijders op hun eerste rit. We proberen hiermee 
rekening te houden bij onze planning “blij rijden”. De planning is natuurlijk afhankelijk van de
woonplaats van de opvanggezinnen en de blije rijders.
Dank aan iedereen die vaak weer, wind en files hebben getrotseerd om soms heel veel 
kilometers te rijden om onze honden bij hun opvanggezinnen te brengen. Ook de blije rijders
die de vele goederen bij donateurs hebben opgehaald wil ik super bedanken.
Zonder jullie inzet zou het allemaal niet lukken.

WEBSITE SOS-STRAYS
De website van s S.O.S. Strays ziet er altijd up-to-date uit en er valt ontzettend veel te lezen 
over alle projecten die draaien en alle asielen waar we mee samen werken. Ik wil Ineke vanaf
deze plek even in het zonnetje zetten en enorm bedanken voor haar werk! Ook Thessa 
bedankt, die Ineke assisteert bij de grote drukte op de adoptiepagina.

WEBSHOP
De webshop heeft in 2016 de totale winst gedraaid van €1199,90. Fantastisch!
In de webshop en de kraam zijn veel oude partijen goederen en kleding met opdruk 
verkocht. Dat geeft weer ruimte voor nieuwe bestellingen, we zijn bezig om een nieuw shirt 
en vest te ontwerpen en laten maken, zodat er weer volop verkocht kan worden. In de 
webshop zijn ook veel sieraden te koop die in Spanje gemaakt zijn en met de aankoop 
worden de asielen daar gesteund.
Http://www.sos-strays.nl/nederlands/nl-webshop.html

FACEBOOK SITE
De facebooksite van S.O.S. Strays loopt erg goed. Er is veel nieuws over de stichting, 
projecten, 10+ honden te lezen. De berichten bereiken regelmatig 1500 tot 2000 personen.
https://www.facebook.com/pages/Stichting-SOS-Strays/318567630655 

Daarnaast is er een facebook-groep gemaakt waar iedereen lid van kan worden. Deze groep 
laat zien welke honden er langer ter adoptie zijn. De eerste twee weken na een aankomst zijn
er al enorm veel reacties op de nieuwe honden en we moeten steeds vaker mensen 
teleurstellen, omdat er al teveel reacties op die hond zijn. De honden die wat langer in het 
opvanggezin blijven, komen in de facebook groep. Veel mensen die lid zijn, delen en liken 
deze berichten, waardoor er een groot publiek bereikt wordt.

https://www.facebook.com/groups/1619347604975818/

https://www.facebook.com/groups/1619347604975818/
https://www.facebook.com/pages/Stichting-SOS-Strays/318567630655
http://www.sos-strays.nl/nederlands/nl-webshop.html


ADVERTEERDERS
Dank zij de inzet van onze adverteerders hebben in 2016 vele honden hun gezin in Nederland
& België gevonden.
Ondanks regelmatig “troubles” met slecht of tijdelijk niet werkende adverteersites,  hebben  
de adverteerders vele uren achter hun pc en laptop doorgebracht.
In 2016 vonden veel honden een thuis in hun opvanggezin of werden gevonden tijdens de 
dagelijkse wandelingen in hun tijdelijk gezin.
Dank aan alle adverteerders voor de fijne samenwerking!
Groetjes, Marleen

ASIELEN IN SPANJE EN GRIEKENLAND
Ons werkgebied ligt  vooral in Noord Spanje. Daarnaast hebben we af en toe vluchten met 
honden uit Griekenland. Op de website staat een uitgebreide beschrijving van alle asielen 
waar we contact mee hebben. Deze asielen waar wij mee samen werken,  vertellen keer op 
keer dat ze zo ontzettend blij zijn met alle hulp, donaties en adoptiegeld wat ze via S.O.S. 
Strays ontvangen. Vaak wordt er met tranen in de ogen gezegd dat ze niet zouden kunnen 
rondkomen zonder deze hulp. Wij zijn ontzettend blij met de band die we met de vrijwilligers
opgebouwd hebben. We kunnen vertrouwen op hun beschrijving van de honden en weten 
dat alle honden die voor transport aangeboden worden goed nagekeken zijn door een 
dierenarts en volledig voorzien van chip en alle inentingen. We zien langzaam een verschil 
komen in de mentaliteit van de mensen in Spanje, door voorlichting, educatie en verbeterde 
opvang. We zien nu ook honden in Spanje op een goede manier geadopteerd worden.
Helaas heeft El Trasgu in het voorjaar van 2016 aangegeven te stoppen met het beheer van 
het asiel in Serin. We waren juist allerlei projecten opgestart om dit asiel te helpen. Gelukkig 
is het asiel geen dodingsstation geworden, maar is het beheer overgegaan naar andere 
mensen die proberen het op een goede manier te runnen.

WANDELINGEN
Ook dit jaar hebben we weer een paar mooie wandelingen voor adoptanten, medewerkers 
van S.O.S. Strays en natuurlijk de honden georganiseerd.  We trachten zo veel mogelijk 
diversiteit aan te brengen in de locaties zodat alle delen van het land eens aan de beurt 
komen. De eerste wandeling vond plaats in april in de Chaamse bossen in Drenthe.  Het was 
stralend weer en de opkomst was redelijk groot. Veel kleine tot (zeer) grote honden  hebben 
zich uitstekend vermaakt in dit prachtige gebied. 



Nadat Ineke en Paul de organisatie van de wandelingen hebben overgenomen van Esther, 
hebben we dit jaar nog twee wandelingen georganiseerd. De opkomst was teleurstellend, 
maar we houden de moed erin.
De eerste wandeling was in het Panbos bij Bosch en Duin een wandeling met weinig mensen 
en veel honden in een mooi afwisselend bos met open zandplekken en het weer was 
redelijk. 

De tweede wandeling was rond de Laarsenberg in Rhenen,  een groot bos wat aansluit op de 
dierentuin. De beren kon je vanaf het buitenhek bewonderen, een leuke wandeling met goed
weer en weinig deelnemers

REUNIE
Zondag 18 september, hebben we onze jaarlijkse reünie gehouden, dit keer op het 
Erkemeder Hondenstrand te Zeewolde. Een fijne locatie waar de honden van hartenlust 
kunnen loslopen, rennen, spelen en zwemmen. Het was een fantastische dag: het weer was 
prachtig, er was een grote opkomst en de sfeer was gemoedelijk en gezellig. 
Onze verkoop- en infokraampjes werden goed bezocht en de eigen kar met broodjes en 
drankjes was een groot succes. Er waren dit jaar veel buitenlandse dierenvrienden aanwezig 
uit Spanje en Griekenland. Alleen al om te zien hoe enorm deze mensen genieten bij het 
weerzien van de honden die zij gered, verzorgd en uitgezwaaid hebben, maakt deze dag al 
enorm de moeite waard.
Er is heel veel bij gepraat, gelachen en er werden traantjes weggepinkt. Natuurlijk werden er 
ontzettend veel honden geknuffeld. Ook zijn er veel foto`s gemaakt om deze geslaagde dag 
vast te leggen, deze kunt u vinden op onze website en onze facebookpagina. 

https://www.facebook.com/esther.hoogeveenbrons/media_set?set=a.901668516633867.1073741912.100003721809585&type=3
http://www.sos-strays.nl/nederlands/nl-reunie_2016.html
http://www.sos-strays.nl/nederlands/nl-reunie_2016.html
http://www.sos-strays.nl/nederlands/nl-reunie_2016.html

