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Stichting Hokazo (Dierenopvangcentrum en 
Dierenambulance) 
 
2020 was op vele fronten een bijzonder jaar. Het jaar begon met de 
verhuizing van onze twee ezels naar een gespecialiseerd ezelopvang. 
Kort na het vertrek bij ons hebben ze een permanent huis gevonden bij 
een jong gezin die een zorgboerderij hebben. 
 
De week na de verhuizing van de ezels sloot Dierenopvangcentrum 
Hokazo vanwege de geplande bestrijding van een muizenplaag. Het 
pand moest volledig ontruimd worden. Dit hebben we kunnen realiseren 
door onze geweldige pleeggezinnen voor de katten, een samenwerking 
met dierenasiel Tiel en door een groot deel van de honden in pension te 
doen, waar ze verzorgd werden door onze eigen vrijwilligers. Tijdens de 
bestrijding is het werk van de Dierenambulance Hokazo steeds 
doorgegaan en werden de katten die toen binnen kwam in een tijdelijke 
quarantaine ruimte gehouden. Gevonden honden gingen linea direct 
door naar het hondenpension. Half februari zijn de meeste dieren terug 
gegaan naar Dierenopvangcentrum Hokazo. Tijdens deze sluiting 
hebben 29 katten en drie honden een nieuw huis gevonden. Waaronder 
ook Amerikaanse Bulldog Loekie die vier jaren in ons asiel verbleef. 
 
Lang hebben we niet kunnen genieten van de opening, omdat Covid-19 
de wijde wereld in kwam. Uden was een van de meest geteisterde 
gebieden van Nederland, waardoor het bestuur de keuze maakte om de 
deuren te sluiten. Vanuit pleeggezinnen konden dieren nog wel geplaatst 
worden, wat dan ook mondjesmaat gebeurde. 
Dat dit het begin was van een bijzondere periode, had niemand van ons 
kunnen voorspellen.  
De tweede sluiting van 2020 was aan het begin van een druk 
kittenseizoen. Gedurende dat seizoen zijn er 700 jonge kittens 
gevonden. Het was daardoor nogal eens puzzelen om alle kittens (en 
moederpoezen) in pleeggezinnen onder te brengen. 
Na een goed hoogseizoen, waarin we gewoon open hebben kunnen zijn, 
kwam eind 2020 de onvermijdelijke 3e sluiting van het jaar. 
 
In 2020 zijn ook de contracten met de gemeenten vernieuwd, waarbij de 
samenwerking tussen Hokazo en gemeente Sint Michielsgestel 
beëindigd is. De vernieuwde contracten zorgen voor een toename in de 
financiën. De plicht van de gemeente, om gevonden voorwerpen 
(zwerfdieren) twee weken in bewaring te houden, wordt uitbesteed aan 
Dierenopvangcentrum Hokazo. De vergoeding die van 2010 tot 2020 
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werd betaald, was niet meer voldoende om kostendekkend te zijn. De 
verhoging zorgt ervoor dat de vergoeding weer kostendekkend is. 
 
Eind 2020 hebben wij helaas permanent afscheid moeten nemen van 
een gewaardeerd vrijwilliger. Dierenambulance Hokazo vrijwilliger Ton 
Hubers is overleden. 
  

Personeel 
De dagelijkse leiding in 2020 bestond het team betaalde krachten uit 1 
hoofdbeheerder, 5 beheerders en 2 assistent-beheerders. Alle 
medewerkers werkten parttime. Daarnaast werkte in 2020 een parttime 
assistent-beheerders op vrijwillige basis voor Dierenopvangcentrum 
Hokazo.  
 
In januari 2020 startte het bestuur van Stichting Hokazo met zes 
personen: een voorzitter, een penningmeester en vier algemeen 
bestuursleden. In de loop van 2020 heeft het bestuur helaas afscheid 
moeten nemen van de voorzitter en twee algemene bestuursleden, 
omdat de werkzaamheden voor hen niet te combineren waren met een 
full-time baan. Het bestuur heeft in 2020 echter ook twee nieuwe 
algemene bestuursleden mogen verwelkomen. Eén van de al aanwezige 
bestuursleden heeft de rol van voorzitter op zich genomen.  
 
Zonder vrijwilligers kan Stichting Hokazo niet bestaan. Hokazo heeft 
vrijwilligers die zich in zetten in het asiel, bij de dierenambulance, als 
pleeggezin, eerder genoemd bestuur en voor overige (overkoepelende) 
werkzaamheden. Door de Covid-19 pandemie zijn er in 2020 veel extra 
vrijwilligers geweest. Gemiddeld in het jaar waren er in het asiel zo’n 40 
vrijwilligers werkzaam voor de verzorging van de dieren. De 
dierenambulance telde aan het eind van 2020 zo’n 30 vrijwilligers. Door 
de muizenplaag zijn vrijwilligers in aanraking gekomen met werk als 
pleeggezin en een aantal hebben zich als permanent pleeggezin 
aangemeld. Daarnaast zijn er meer dan 70 huishoudens die zich inzetten 
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. 
 

In 2020 hebben 24 Mbo-studenten en 4 VMBO-leerlingen stagegelopen 
in het asiel en bij de dierenambulance. Ook door de rechter opgelegde 
taakstraffen kunnen in het asiel worden uitgevoerd. In 2020 hebben zo’n 
6 tewerkgestelden via Halt of via Reclassering Nederland hun taakstraf 
bij Hokazo uitgevoerd.  
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Werkgebied 
Begin 2020 leverde Hokazo werkzaamheden voor volgende 10 
gemeenten: Bernheze, Boekel, Boxmeer, Cuijk, Grave, Meijerijstad, Mill 
en Sint Hubert, Sint Anthonis, Sint Michielsgestel en Uden. In de tweede 
helft van 2020 is helaas de samenwerking met Sint Michielsgestel 
gestopt. 
 

Dierenopvangcentrum 
In 2020 kwamen er zo’n 160 honden bij Hokazo binnen (zowel zwerfdier 
als afstand). Er zijn 96 honden retour eigenaar gegaan en 49 honden 
hebben een nieuw huisje gevonden. Bijzondere plaatsingen waren 
langzitters Loekie en Skippy. 
 
In 2020 zijn er meer dan 1100 katten bij Hokazo binnengekomen, 
waaronder ruim 700 kittens. Zo’n 50 katten konden gelukkig weer 
herenigd worden met hun eigenaar. Het overgrote deel van de kittens 
werd opgevangen in pleeggezinnen. Ruim 880 katten (jong en oud) 
vonden in 2020 een nieuw liefdevol huisje. Door de Covid-19 pandemie 
vonden opvallend veel angsthaasjes en FIV katjes een nieuw huis. 
Bijzondere plaatsingen waren de 18 FIV-katjes en ex-moederpoes Anika 
(die een jaar eerder met haar kittens door de brandweer van een dak is 
gehaald).  
 
Dierenambulance 
In 2020 heeft de dierenambulance de bereikbaarheid opgeschroefd naar 
24 uur per dag, 7 dagen in de week bereikbaarheid. In het begin was dit 
alleen telefonisch. Eind 2020 reed de dierenambulance ook 24/7. De 
dierenambulance haalde in 2020 naast honden en katten ook vele wilde 
dieren op. Door het stoppen van de vooropvang voor wilde vogels en 
egels, kwam de opvang van deze dieren in de knel. Een jarenlange 
ervaren vrijwilliger is hier in de bres gesprongen. Zo konden ook in 2020 
de jonge wilde dieren en gewonde volwassen dieren naar een 
gespecialiseerde opvang gebracht worden.  
De dienstverlening van de dierenambulance Hokazo heeft niet geleden 
onder alle Covid-19 maatregelen én de vogelgriep.  
Er zijn enkele bijzondere vondsten geweest, zoals een landschildpad van 
bijna 11 kilo, een grijze roodstaart papagaai en een jonge gans met een 
vishaak door de snavel. 
In december heeft Dierenambulance Hokazo meegedaan aan een 
preventiefilm over vuurwerkoverlast en een promotie tegen geweld naar 
hulpverleners. 
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2020 eindigde met een traan door het overlijden van gewaardeerde 
vrijwilliger Ton Hubers. 
 

 

Dierenarts 
De regio waarin Hokazo opereert is uitgestrekt en de klanten van Hokazo 
komen vanuit het hele land. In 2020 was er een samenwerking met 
dierenartsen binnen en buiten ons werkgebied:  
Dierenartscentrum de Peelhorst, 
Dierenartsencombinatie ZuidOost, 
Dierenartsenpraktijk Dier&Arts, 
Dierenkliniek Landhorst en  
Dierenkliniek Schaijk 
  
De 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.  
 

Promotie en PR 
Dierenopvangcentrum Hokazo heeft een eigen website (www.hokazo.nl) 
en facebookpagina (www.facebook.com/Hokazo). Dierenambulance 
Hokazo heeft een eigen facebookpagina 
(www.facebook.com/dierenambulancehokazo). De facebookpagina van 
het dierenopvangcentrum werd in 2020 actief bijgehouden. Daardoor is 
het aantal volgers gestegen naar ruim 15.000. 
De facebookpagina van de dierenambulance wordt minder actief 
bijgehouden en had eind 2020 zo’n 2500 volgers.  
In 2020 is viermaal een digitale 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.comen 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 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 
2020 zijn door het bestuur de gesprekken over de vergoeding met de 10 
gemeenten afgerond. Dit heeft geresulteerd in een verhoogde bijdrage 
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van de gemeenten. Voor het overige verwijzen we hier naar de 
Jaarrekening 2020. 
 

Tot slot 
We kijken met een goed gevoel terug op 2020. Het was een jaar waarin 
iedereen veel flexibiliteit heeft moeten tonen. We hebben veel dieren 
kunnen helpen en een record aantal dieren kunnen begeleiden naar een 
nieuw huis. Een bijzonder dank-je-wel voor al onze vrijwilligers, die zich 
belangeloos inzetten voor de dieren, zonder wie wij dit allemaal niet 
zouden kunnen realiseren. 
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 Dierenloten 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 2021 

 


