Jaarverslag 2019
Stichting Hokazo (Dierenopvangcentrum en Dierenambulance)
2019 was een jaar met vele hoogte- en dieptepunten en, zoals de afgelopen jaren helaas steeds
vaker het geval, erg druk. Van een laagseizoen, een paar wat rustigere maanden waarin we even de
tijd hebben om op adem te komen en wat ‘achterstallig onderhoud’ aan te pakken, is al lang geen
sprake meer. Door de zachte winters begint het kittenseizoen, de periode waarin we aan de lopende
band jonge kittens en (zwangere) moederpoezen binnen krijgen, al vroeg in het jaar (maart) en
eindigt het pas ver in het najaar (december). Daarnaast worden we onder andere door gemeenten
steeds meer gevraagd om (grote) groepen zwerfkatten weg te vangen van locaties waar ze niet
(langer) gewenst zijn. Acties die we uit praktische overwegingen vooral buiten het kittenseizoen om
plannen. De geschetste ontwikkelingen zorgen er voor dat we het hele jaar door onze handen vol
hebben aan het opvangen en verzorgen van dieren in nood.
Emotioneel zwaar was vooral het overlijden van een paar van onze langzitters, waaronder onze
‘mascotte’ cockerspaniël Touty en geliefde kater Freek, en het plotselinge overlijden van één van
onze vaste en zeer gewaardeerde vrijwilligers van de dierenambulance, Leon.
Ondanks de uitdagingen en het verdriet zijn we echter heel tevreden met de manier waarop we in
2019 ons werk hebben gedaan en zien we de toekomst met veel vertrouwen tegemoet.

Dagelijkse leiding
In 2019 bestond het team betaalde krachten uit 1 hoofdbeheerder, 3 beheerders en 3 assistentbeheerders. Alle medewerkers werkten parttime. Eén assistent-beheerder is een deel van het jaar
ingehuurd voor 1 dag in de week, om de langdurige ziekte van twee vaste krachten deels op te
vangen. Daarnaast werkten in 2019 twee parttime assistent-beheerders op vrijwillige basis voor
Dierenopvangcentrum (DOC) Hokazo.

Bestuur
In januari 2019 startte het bestuur van Stichting Hokazo met vier personen: een voorzitter, een
secretaris, een penningmeester en een algemeen bestuurslid. In de loop van 2019 heeft het bestuur
helaas afscheid moeten nemen van de voorzitter en het algemene bestuurslid. Het bestuur heeft in
2019 echter ook vier nieuwe algemene bestuursleden mogen verwelkomen. Eén van de al aanwezige
bestuursleden heeft de rol van voorzitter op zich genomen.

Vrijwilligers
Zonder vrijwilligers kan Stichting Hokazo niet bestaan. Hokazo heeft vrijwilligers die zich inzetten in
het asiel, bij de dierenambulance, als pleeggezin en voor overige (overkoepelende) werkzaamheden.
In het asiel waren in 2019 ongeveer 35 vrijwilligers werkzaam voor de verzorging van de dieren. De
dierenambulance telde aan het eind van 2019 zo’n 30 vrijwilligers en vanaf maart 2019 hebben meer
dan 70 huishoudens zich ingezet als pleeggezin voor vooral kittens en moederpoezen. Zo’n 10
mensen hielden zich bezig met andere werkzaamheden, zoals het bijhouden van de website en
facebookpagina, het schrijven van verhaaltjes voor de dieren en het organiseren van activiteiten.
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Andere werkkrachten
In 2019 hebben 24 Mbo-studenten en 4 VMBO-leerlingen stage gelopen in het asiel en bij de
dierenambulance. Ook door de rechter opgelegde taakstraffen kunnen in het asiel worden
uitgevoerd. In 2019 hebben zo’n 6 tewerkgestelden via Halt of via Reclassering Nederland hun
taakstraf bij Hokazo uitgevoerd.

Werkgebied
Stichting Hokazo had sinds 1998, voor zowel het dierenopvangcentrum als de dierenambulance,
afspraken over het opvangen van zwerfdieren met 12 gemeenten in de regio Noord-Brabant. Per 1
januari 2017 is een drietal gemeenten (Veghel, Schijndel en Sint-Oedenrode) gefuseerd tot de
nieuwe gemeente Meijerijstad. Vanaf dat moment levert Stichting Hokazo haar diensten aan de
volgende 10 gemeenten: Bernheze, Boekel, Boxmeer, Cuijk, Grave, Meijerijstad, Mill en Sint Hubert,
Sint Anthonis, Sint Michielsgestel en Uden.

Opgevangen en geplaatste honden
In 2019 kwamen er zo’n 270 honden bij Hokazo binnen als zwerfdier en ruim 20 als afstandsdier. Het
aantal honden dat als zwerfdier is binnengekomen, is daarmee een stuk hoger dan in 2018 (200). Van
de 270 honden die zwervend werden aangetroffen, konden er 162 herenigd worden met hun
eigenaar. In de meeste gevallen heeft de eigenaar zichzelf gemeld. In een aantal gevallen heeft
Hokazo via de chipregistratie of anderszins de eigenaar kunnen achterhalen en benaderen.
Opvallend was het relatief grote aantal pups dat in 2019 bij Hokazo verbleef. Eén van de
afstandshonden bleek kort nadat zij in het asiel werd opgenomen drachtig en beviel van 7 pups.
Daarnaast werden er maar liefst 9 (verwaarloosde) Huskypups opgevangen, die samen in een
weiland waren gevonden en nooit zijn opgehaald door hun eigenaar.
81 honden vonden in 2019 een nieuw thuis, waaronder langzitters Mechelse herder Rex, kruising
Boerenfox Senna en Mechelse herder Chelsey, die allen al meer dan 2 jaar bij Hokazo verbleven.

Opgevangen en geplaatste katten
In 2019 zijn er meer dan 1.070 katten bij Hokazo binnengekomen als zwerfdier (iets meer dan het
jaar daarvoor), waaronder ruim 700 kittens. Zo’n 80 katten konden gelukkig weer herenigd worden
met hun eigenaar (meer dan in 2018). Het overgrote deel van de kittens werd opgevangen in
pleeggezinnen. Naast de zwerfdieren ving Hokazo in 2019 zo’n 30 katten op waarvan de eigenaar
afstand had gedaan.
Eind 2019 hadden bijna 800 katten een nieuw thuis gevonden, waaronder 9 aidskatjes, vele senioren
en (andere) zorgenkindjes, en zo’n 100 bange katjes. Van die laatste groep is overigens, volgens de
nieuwe eigenaren, inmiddels 100% veranderd in lieve, sociale huiskatten, of zelfs ware
knuffelkonten.
Bijzonder om te vermelden zijn de plaatsingen van kittens Hoodie (gevonden onder de motorkap van
een auto, na een lange autorit), Oscar en Ruby (afzonderlijk gevonden in een grofvuilcontainer op de
milieustraat), en Patch (meer dood dan levend gevonden langs de kant van de weg). Zij hebben, door
de vreselijke omstandigheden waarin ze gevonden zijn, veel publiciteit gekregen. Dankzij de goede
zorgen van hun pleegouders zijn ze er alle vier helemaal bovenop gekomen en hebben ze een
liefdevol permanent thuis gevonden.
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Sinds 2016 is het aantal vangacties, waarbij Hokazo op verzoek van één van de aangesloten
gemeenten grote groepen (schuwe en/of verwilderde) zwerfkatten wegvangt en opneemt in het
asiel, flink toegenomen. Hokazo geniet steeds meer naamsbekendheid en het beleid dat de stichting
voert spreekt veel mensen aan. Als gevolg daarvan is Hokazo, zowel door particulieren als bedrijven
en gemeenten, steeds beter te vinden en wordt zij steeds vaker gevraagd actief te helpen bij de
oplossing van het zwerfkattenprobleem in de regio. Dergelijke grote vangacties, waarbij het
regelmatig om 20 katten of meer gaat, worden bij voorkeur uitgevoerd in de winter en het vroege
voorjaar, omdat de bezetting (qua dieren) bij Hokazo dan lager is dan in de piekperiode. Het aantal
dieren dat bij DOC Hokazo verblijft is daardoor sinds 2016 het hele jaar door hoog (meer dan 70
katten en meer dan 15 honden). Dit wordt tevens gesterkt door het beleid dat Hokazo voert (alle
dieren zijn er welkom en een strikt anti-inslaapbeleid).
Ook in 2019 heeft Hokazo weer vele verzoeken vanuit het hele land gekregen om dieren op te nemen
waarvan de eigenaar afstand wil doen. Dieren die bij andere opvangcentra helaas niet worden
opgenomen vanwege hun ras (denk hierbij aan Staffords, Amerikaanse bulldoggen en Pittbulls), hun
leeftijd (senioren), gezondheid (FIV+, suikerziekte, nierfalen), karakter (gedragsproblemen) of
gewoon omdat ze bang zijn (angsthaasjes). Helaas is de wachtlijst voor dieren binnen de eigen regio
al enorm, waardoor het nagenoeg onmogelijk is om dieren van buiten onze regio op te nemen.

Overige dieren
Dierenambulance Hokazo helpt niet alleen honden en katten, maar alle dieren die in nood verkeren.
Zij haalden in 2019, naast honden en katten, vele vogels, konijnen, hazen, egels en schildpadden op.
Maar ook geiten, (hobby)varkens, dassen, nertsen, reeën, eekhoorns, vleermuizen en jonge vossen
konden op de hulp van de dierenambulance rekenen. Alle dieren werden, afhankelijk van de situatie,
naar de dierenarts of een gespecialiseerd opvangcentrum gebracht.

Dierenambulance
De dierenambulance streeft naar een 24/7 bereikbaarheid. Hokazo is voor de bezetting van de
dierenambulance volledig afhankelijk van vrijwilligers, waardoor het helaas (nog) lang niet altijd lukt
om dat streven te realiseren. Een 24/7 bereikbaarheid blijft echter een voortdurend punt van
aandacht. Gelukkig is de dierenambulance wel aan het overgrote deel van de hulpvragen tegemoet
kunnen komen.
Een dieptepunt was het plotselinge overlijden van Leon. Eén van onze vaste en zeer gewaardeerde
vrijwilligers bij de dierenambulance.

Dierenarts
De regio waarin Hokazo (zowel als asiel en als dierenambulance) opereert is uitgestrekt en de klanten
van Hokazo komen vanuit het hele land. Tot eind 2017 werkte Hokazo samen met slechts één
dierenartspraktijk. Om pleeggezinnen, dierenambulance en klanten (die na de plaatsing van een dier
in de eerste twee weken op kosten van Hokazo op medische zorg kunnen reken) beter van dienst te
zijn, is eind 2017 een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met een vijftal dierenartspraktijken:
Dierenartsencombinatie ZuidOost in Gemert, Dierenkliniek Landhorst in Landhorst,
Dierenartsenpraktijk Dier&Arts in Boxmeer, Dierenartsenpraktijk Els van Pinxten in Sint
Michielsgestel en Dierenkliniek Schaijk in Schaijk.
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De nieuwe dierenartspraktijken liggen verspreid in de regio waarin Hokazo werkt of aan de rand
daarvan, waardoor een veel betere en snellere bereikbaarheid en dienstverlening is ontstaan. De
samenwerking is het gehele jaar naar volle tevredenheid verlopen.

Ziekten bij mens en dier
In 2019 kreeg DOC Hokazo te maken met een enorme uitbraak van niesziekte en hardnekkige
darmaandoeningen (veroorzaakt door Giardia en coccidiose) onder de katten, en moesten vele
verwaarloosde, mishandelde, vergiftigde, gewonde en zieke dieren worden opgevangen. Opvallend
veel dieren hadden in 2019 zeer intensieve zorg en/of een dure, zware operatie nodig. Er zijn ruim 30
pootamputaties, staartamputaties, oogamputaties, operaties in verband met complexe pootbreuken,
bekkenbreuken, het verwijderen van kogels uit lijf en/of hoofd, tumoren en andere (soms zeldzame)
aandoeningen uitgevoerd.
Daarnaast kregen we te maken met een groeiend aantal dieren dat gedwongen uit huis werd gehaald
(waaronder 4 zwaar verwaarloosde chihuahua’s en 2 moederpoezen met kittens), of overduidelijk
was gedumpt (waaronder 9 verwaarloosde Huskypups) dat intensieve (medische) zorg en medische
ingrepen nodig had.
Helaas kreeg Hokazo in 2019 ook te maken met de langdurige uitval van een aantal betaalde
medewerkers door ziekte, hetgeen voor de nodige uitdagingen heeft gezorgd.

Promotie en PR
Stichting Hokazo heeft een eigen website (www.hokazo.nl) en facebookpagina
(www.facebook.com/Hokazo). De facebookpagina werd in 2019 druk bezocht en het aantal
paginalikes en volgers groeide door naar bijna 12.500.
In 2019 is drie keer een externe nieuwsbrief uitgegeven en verspreid onder vrijwilligers, klanten,
sponsoren en overige geïnteresseerden.
Ook het afgelopen jaar zijn de dieren die bij Hokazo verbleven, met behulp van een persoonlijk
verhaal, foto’s en filmpjes, gepromoot op de website www.dierenasiels.com en de facebookpagina
van Hokazo. Vele dieren vonden op deze manier een nieuw thuis.

Financiën
Alle gemeenten in Nederland zijn wettelijk verplicht om voor een periode van twee weken opvang en
verzorging te realiseren voor zwerfdieren. De 10 gemeenten waaraan DOC Hokazo haar diensten
levert, heeft deze taak – voor wat betreft honden en katten – uitbesteed aan Hokazo. Als
tegenprestatie ontvangt Stichting Hokazo hiervoor een vergoeding. In 2019 zijn door het bestuur de
gesprekken met de 10 gemeenten hervat over de verhoging van deze vergoeding, aangezien Hokazo
met de huidige vergoeding al geruime tijd geen sluitende exploitatie kon overleggen. Dit zal in 2020
resulteren in een verhoogde bijdrage van de gemeenten.
Voor het overige verwijzen we hier naar de Jaarrekening 2019.

Tot slot
We kijken met een goed gevoel terug op 2019. Het was een jaar met vele hoogte- en dieptepunten,
maar wat overheerst is een positief gevoel: We hebben enorm veel dieren kunnen helpen en konden
daarbij rekenen op de steun van een groot aantal vrijwilligers.
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Het feit dat Stichting Hokazo geen structurele subsidie van de overheid of financiële steun van De
Dierenbescherming krijgt, legt uiteraard elk jaar weer een behoorlijke druk op het voortbestaan van
de organisatie. Wij zijn stichting Dierenlot en initiatieven als www.Dierendonaties.nl, maar zeker ook
onze donateurs, sponsoren en iedereen die ons op welke manier dan ook (financieel) steunt, enorm
dankbaar. Het uitbreiden van onze inkomstenbronnen, om tot een stabiele financiële basis te komen,
is een (voortdurende) uitdaging die we ook in het komende jaar graag aangaan.
Bestuur Stichting Hokazo
Juni 2020
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