Jaarverslag 2021
Stichting Hokazo
Dierenopvang en –ambulance

Juni 2022
Versie 0.1

Voorwoord
Het jaar 2021 was op allerlei vlakken een turbulent jaar. We hebben heel veel meer
dieren op moeten vangen dan in 2020. En hoewel de eerste kittens relatief lang op
zich lieten wachten door het koude voorjaar, bleek dit stilte voor de storm.
Het is de afgelopen jaren al langer hoogseizoen, dan laagseizoen. Maar liefst zeven
maanden per jaar stromen de dieren (vooral katten) binnen. Met een gemiddelde
van 150 dieren per maand is dat altijd flink aanpoten. Maar in juli 2021 kwamen er
maar liefst 236 nieuwe dieren binnen.

Met opmerkingen [BH1]: 2021?

Bovenop deze drukte zijn we ook nog twee medische trajecten ingegaan, die een
extra druk hebben gelegdop onze medewerkers en vrijwilligers. De FIP-behandeling
van Jillz en het tweemaal daags spuiten van diabetes katjes McFlurry en Victor.
Dat betekent dat we afgelopen jaar extra veel hebben moeten vragen van de
medewerkers en de vrijwilligers op Hokazo, bij de ambulance en thuis als pleeggezin.
Zonder hen hadden we de dieren niet de zorg kunnen geven die ze nodig hebben.
Het bestuur van Hokazo is dan ook enorm trots en ontzettend dankbaar voor deze
inzet van tijd, aandacht en liefde voor de dieren.
Namens het bestuur,
Laura Bogaerts
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1 Organisatie en Bestuur

1.1

Doelstelling

Het hoofddoel van Hokazo is het opvangen, verzorgen en herplaatsen van honden en katten.
Hokazo hanteert een strikt anti-inslaap beleid, wat inhoudt dat dieren niet worden ingeslapen
tenzij het dier onnodig lijdt of een serieus gevaar vormt voor zijn omgeving.
Het werkgebied van Hokazo bestaat uit de gemeenten:
• Bernheze (Heesch, Nistelrode en Heeswijk-Dinther);
• Boekel (Boekel, Venhorst en Huize Padua);
• Land van Cuijk (Boxmeer, Cuijk, Mill en Sint Hubert, Grave en Sint Anthonis)
• Maashorst (Uden, Volkel, Odiliapeel)
• Meijerijstad (Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel).
Hokazo staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 41086330.
Missie
Hokazo is een professionele organisatie die een serieuze bijdrage levert aan het
verminderen van dierenleed. Wij bieden, zonder winstoogmerk, opvang en zorg aan
zwerfhonden en – katten binnen een woon- en leefgebied van ongeveer 270.000 inwoners.
Dierwelzijn staat voor ons altijd voorop en daarbij geloven we in een kans voor ieder dier.
Want dieren een betere toekomst geven, dat is waar wij het voor doen. Dat houdt dus ook in,
dieren die vanwege hun gedrag, handicap of leeftijd wellicht wat minder makkelijk plaatsbaar
zijn. Wij kiezen voor een beleid dat op de eerste plaats zorgdraagt voor een diervriendelijk
leven en streven ernaar de kwaliteit van de door ons geboden zorg steeds te verbeteren. Wij
hanteren daarbij een strikt anti-inslaap beleid. De opgevangen dieren kunnen in een veilige
en gezonde omgeving door middel van ons uitgebreide training- en socialisatieprogramma
zich ontwikkelen tot dieren die gemakkelijk een nieuw huis vinden. Wij vinden de juiste match
tussen mens en huisdier. Wij doen dit vanuit onze passie voor dieren met een team van
betrokken en deskundige medewerkers.
Visie
Op dit moment staat Hokazo bekend om de goede opvang en verzorging van zwerfdieren.
Daarbij vinden we het onze plicht en een uitdaging ook schuwe en/of verwilderde katten en
probleemhonden op te nemen in onze opvang. Om deze dieren optimaal te kunnen
begeleiden naar een nieuw, liefdevol huis, breiden wij onze kennis en vaardigheden verder
uit in de specialisatie van schuchtere katten en het trainen van hoog-risico honden. Daardoor
worden wij specialist in het opvoeden van moeilijk plaatsbare dieren. Daarnaast willen we
ook in de toekomst voorop blijven lopen op het gebied van dierenwelzijn. We bieden onze
dieren de medische zorg die zij nodig hebben om een dierwaardig leven te kunnen leiden,
hierbij werken wij nauw samen met dierenartspraktijken. Wij streven ernaar bekend te staan
als een organisatie met een sterk positief imago, waar medewerkers en vrijwilligers trots zijn
om voor te werken. Om deze zaken optimaal vorm te geven werken we toe naar een nieuwe
huisvesting waar duurzaamheid, ondernemerschap, dierwelzijn en maatschappelijk belang
bij elkaar samen komen.
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1.2

Bestuur

Het bestuur van Hokazo bestaat uit minimaal drie personen. Het bestuur behartigt de
belangen van de stichting in de ruimste zin van het woord. In 2021 bestond het bestuur uit
zes leden. De bestuursleden ontvangen geen loon en kunnen uitsluitend een
onkostenvergoeding voor daadwerkelijk gemaakte kosten declareren. Het bestuur komt
minimaal ieder kwartaal bij elkaar. In 2021 is het bestuur iedere maand bij elkaar geweest,
waarvan een aantal maal digitaal in verband met corona.
Bestuurslid
Laura Bogaerts
Marion Mastenbroek
Michael Meijer
Marco Unger
Karen Jansen
Bart Jan Meijer

Aandachtsgebied
Voorzitter
Penningmeester/secretaris
Veterinair
Gebouwen en Technische zaken
Fondsenwerving en Communicatie
Dierenambulance

Bestuurders worden benoemd voor onbepaalde tijd.

1.3

Organisatie en structuur

De werkzaamheden bij Hokazo worden uitgevoerd door betaalde medewerkers, vrijwilligers
en stagiaires. Gemiddeld genomen kende Hokazo in 2021 een formatie bestaande uit 7
betaalde medewerkers (4,4 FTE) en 160 actieve vrijwilligers.

1.4

Dierenambulance

De diensten van de Hokazo dierenambulance worden zo veel mogelijk 24/7 verzorgd door
uitsluitend vrijwilligers. In 2021 rukte de ambulance 3500 keer uit om een dier te redden. De
dierenambulance rijdt ook voor dieren in nood die niet bij Hokazo opgevangen worden. Deze
dieren worden vervolgens ondergebracht bij verschillende opvangcentra, zoals
Opvangcentrum de Maashorst, Vogelasiel Someren, Konijnenopvang Hazel,
Vleermuisopvang Oss en Stichting KonijnenOpvang Franky. Bij de dierenambulance zijn
gemiddeld tussen de 30 en 35 vrijwillige chauffeurs en bijrijders actief. Er wordt gereden met
één dierenambulance (grote) en één dierennoodhulp ambulance (kleine), die wij in bruikleen
hebben van Stichting Dierenlot. De dienstverlening van de dierenambulance Hokazo heeft
niet geleden onder de coronamaatregelen.
Naast een grote hoeveelheid honden en katten zijn er afgelopen jaar ook heel veel andere
dieren geholpen. Daaronder uiteraard vele overige gehouden dieren, zoals konijnen, cavia's,
varkens, paarden, pauwen, kippen, hamsters en parkieten, maar ook de vele mooie,
inheemse dieren die ons gebied rijk is, zoals reeën, dassen, vossen, egels, eekhoorns,
verschillende soorten marterachtigen en vleermuizen. Uiteraard zijn wij er ook altijd voor de
exoten en zijn we het afgelopen jaar uitgerukt voor meerdere schildpaden, slangen, spinnen,
en zelfs voor enkele wallaby's en nandoes. Natuurlijk niet te vergeten zijn de vele vogels
waar we ieder jaar voor uitrijden. Ondermeer de veelvoorkomende zwanen, ganzen, mezen,
kraaiachtigen en duiven, maar ook hele bijzondere exemplaren zoals buizerds, haviken,
verschillende soorten valken, uilen, zwaluwen en spechten.
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De dierenambulance heeft zich in december 2021 online aangesloten bij de actie van
www.ikklap.nl voor een definitief landelijk vuurwerkverbod.

1.5

Extra ondersteuning bj werkzaamheden

In 2021 hebben 22 Mbo-studenten en 6 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 4 tewerkgestelden via Halt of via Reclassering Nederland hun
taakstraf bij Hokazo uitgevoerd.

6

2 Onze dieren
2.1

Katten

Katten
• binnengekomen : 1201
• retour eigenaar : 61
• geplaatste katten : 841
Katten:
In 2021 zagen we dat het hoogseizoen later op gang kwam. Waarschijnlijk doordat het in
april en mei nog zo koud was. Normaal zien we in april mei echt wel de eerste nestjes
komen. In 2021 kwamen er in april bijna de helft minder katten binnen (50 tov 94) en in mei
ook een derde minder (118 tov 174). Juni was in 2021 gelijk met 2020 (114 om 118), maar
juli was ongekend met 221 katten. Het aantal plaatsingen bleef achter. Mensen hoopten toch
op vakantie te kunnen en de vraag naar katten nam daardoor af. Ook opvallend was dat het
lang doorsijpelde met hoge aantallen katten dat binnenkwam. Augustus was kwa aantallen
vergelijkbaar met 2020, maar september was weer de helft zo veel. Normaal zien we in
november, december, januari, februari en maart echt een daling. Dan kwamen er pak ‘m beet
gemiddeld 35 katten per maand binnen. Winter 2021-2022 daarentegen lag het gemiddelde
op 68 katten per maand. Bijna een verdubbeling.
Wel willen we graag opmerken dat in 2021 het aantal tamme, jonge moederpoezen
aanzienlijk groter is geworden dan voorgaande jaren. Poezen die zelf net wel, net niet 1 jaar
zijn en hartstikke gewend zijn aan mensen. Wij denken dat dit komt doordat in 2020 je bijna
niet aan een dier kon komen en dat veel mensen hun heil hebben gezocht bij
marktplaatskittens. Dat die kittens niet geneutraliseerd zijn en op gegeven moment zwanger
thuis komen, of ergens buiten bevallen, en dat men er dan niet hun verantwoordelijkheid voor
kan of wil nemen.

2.2

Honden

Honden
• binnengekomen : 159
• retour eigenaar : 113
• geplaatste honden : 32
Honden:
Wat honden betreft zien wij juist bij de zwervers het tegenovergestelde als bij de katten. Er
komt een gelijk aantal honden binnen, maar een groter deel wordt met hun baasjes herenigd.
Hokazo staat al langer bekend dat wij probleemhonden ook een huis bieden, dus we hadden
al regelmatig te maken met mensen die hun probleemhond bij ons af willen staan.

2.3

Afstandsdieren

Wanneer een eigenaar, om welke reden dan ook, een dier niet langer de zorg en aandacht
kan bieden die het nodig heeft en er echt geen andere optie is dan afstand doen van het dier,
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kan Hokazo helpen. Hiervoor betaalt de eigenaar afstandskosten en eventueel kosten voor
entingen en het chippen van het dier. In 2021 zijn er 73 katten en 31 honden als afstandsdier
bij de opvang binnengekomen.

2.4

Samenwerkingen

Dierenwelzijn staat bij Hokazo voorop en ook samenwerken vinden wij erg belangrijk. We zijn
blij dat we afgelopen jaar een aantal dieren een extra kans hebben kunnen geven door
samenwerking met andere stichtingen.

•

•

•

•

Elk dier uit onze regio kan rekenen op onze hulp. Van salamander tot das, van konijn tot
hond. Onze dierenambulance zet zich het hele jaar voor hen in. Honden en katten
worden ondergebracht bij dierenopvangcentrum Hokazo en andere dieren worden bij
gespecialiseerde opvangcentra in de buurt ondergebracht, zoals Opvangcentrum de
Maashorst, Vogelasiel Someren, Vleermuisopvang Oss, Konijnenopvang Hazel en
Stichting KonijnenOpvang Franky
In het belang van de hulpbehoevende dieren zijn in 2021 de banden met de omliggende,
gecontracteerde dierenambulances aangehaald. Samen met Dierenambulance
Nijmegen, Dierenambulance Maasland, Dierenambulance Den Bosch en
Dierenambulance Brabant Zuid-Oost (en sinds kort ook Dierenambulance Tilburg) is een
initiatief gestart om elkaar te helpen, te assisteren en voor elkaar in te vallen wanneer dat
nodig is. Iedere maand is er een regionaal overleg om elkaar op de hoogte te houden van
alles wat er speelt in de regio. Deze samenwerking is heel belangrijk voor ons en werpt al
heel duidelijk zijn vruchten af. Zo hebben bovengenoemde ambulances ons al meerdere
keren uit de brand kunnen helpen wanneer wij niet in de buurt waren, of met een ander
spoedgeval zaten. En op dezelfde manier helpen wij onze collega's wanneer zij in
dezelfde situatie verkeren.
Om zoveel mogelijk honden een kans te geven zijn we een samenwerkingsverband
aangegaan met Dutch Cell Dogs (DCD). De St. Bernards Jacob en Lisa werden door het
Asiel in Tilburg, DOC-T, in huis genomen, zodat zij deel konden nemen aan de training
van DCD. Deze training is een mooie afwisseling voor de honden. Ze krijgen uitdaging,
afwisseling, beweging en natuurlijk extra aandacht.
Dankzij de enorme inzet van Veterans for Animals hebben we zichtband aan kunnen
brengen in een aantal speelweides, wat stressverlagend werkt voor de honden.
Bovendien heeft VfA geholpen om het met bramen overwoekerde achterterrein te aan te
pakken en op te ruimen.
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3 Fondsenwerving, Communicatie en PR
Op het gebied van fondsenwerving waren er in 2021 verschillende activiteiten.

3.1

Bijzondere fondsenwervende acties

We zijn enorm dankbaar voor alle mensen die Hokazo steunen met een donatie. Zonder
jullie zijn we nergens! We kunnen niet iedereen hier noemen, maar willen wel aandacht
vragen voor een aantal bijzondere acties.
Nicole Polak heeft een mooie actie gehouden waarbij de winst van haar bestellingen voor
Hokazo was. Dit heeft €150,- opgeleverd! Dankzij een donatie van maar liefst €1000,- van
Klussen en Kringloop kon kat Bowie de noodzakelijke operatie ondergaan. Ook voor de
medische zorg van de katten Bolus en Gina ontvingen we veel lieve donaties. Kunstenares
Patricia (@madebyties) doneerde twee mooie, kleurrijke schilderijen om te veilen, waarbij de
opbrengst voor Hokazo was. Seyda en Hiske, twee hele enthousiaste medewerkers van
Kinderopvang HumanKind uit Veghel, brachten een mooi bedrag dat door de kinderen is
opgehaald. Van BamBam Dog Toys kregen we niet alleen de door ons bestelde muilkorven,
maar tot onze verrassing zaten er ook riemen, halsbanden en tuigjes bij. Zowel GroenRijk
Beneden Leeuwen als JL-Agro B.V. uit Volkel doneerden een grote hoeveelheid voer. In
januari konden klanten van Handgemaakte Kattenspeeltjes bij hun bestelling een donatie
voor Hokazo toevoegen.
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Het bijzondere verhaal van Minena
In 2021 hebben we dankzij de financiële steun van onze donateurs een
hondengedragsdeskundige in kunnen schakelen voor Minena. Deze hond had namelijk
flinke gedragsproblemen, doordat ze geen goede opvoeding en consequente training
heeft gehad bij haar vorige eigenaar. Daardoor was ze niet herplaatsbaar. En bij ons
krijgen álle dieren een kans, ook honden als Minena.
Vol goede moed zijn wij begonnen met begeleiding en consequent trainen. Onze knappe
dame maakte stappen en haar cirkeltje van vertrouwde personen groeide. Minena bleef
wel een rauw, onvoorspelbaar randje houden, wat wij niet konden ombuigen.
Tijdens een van de vele wandelingen viel het ons op dat Minena een apart loopje had.
Meestal een teken dat er iets niet goed zit in de gewrichten en/of dat ze pijn heeft. Naar de
dierenarts gaan met een krachtige hond die zo overstuur kon raken als Minena bleek
helaas een onbegonnen zaak. Om Minena toch een eerlijke kans te geven, hebben we de
hulp ingeschakeld van Stichting Alert. Zij maakten een plan om Minena stressvrij naar hun
dierenarts te vervoeren en onder narcose te kunnen brengen voor röntgenfoto’s.
Helaas brachten zowel de foto’s als het fysieke onderzoek een verpletterende diagnose
met zich mee. Minena bleek ernstige HD te hebben. Haar heupen waren bijna volledig
versleten en het was een wonder dat ze nog kon lopen. Ze moet enorm veel pijn hebben
gehad. Natuurlijk gunden we Minena een pijnvrij en zorgeloos leven, maar met de mate
van slijtage konden we haar dat helaas niet geven. Daarom hebben wij de moeilijke
beslissing gemaakt om haar uit haar lijden te verlossen en is ze rustig ingeslapen. Als
leven lijden wordt, is houden van ook loslaten.
Wij willen alle donateurs bedanken voor hun bijdrage, waarmee we Minena een eerlijke
kans hebben kunnen geven.

3.2

Dierenlot

Van Stichting DierenLot hebben we een uitlaatfiets gekregen en daar wordt goed gebruik van
gemaakt! Honden vinden het heerlijk om lekker aan de fiets mee te lopen en zo hun energie
kwijt te raken.
In het najaar konden we, dankzij Stichting DierenLot, een digitale collecte organiseren. Voor
het isoleren van de kattenquarantaine werd een bedrag van maar liefst €2.810,- bij elkaar
gespaard. Ook de Dierenambulance Hokazo had een eigen collectebus en zij hebben
€1.918,- opgehaald, waarmee oude en/of versleten materialen in de bus vervangen kunnen
worden.
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3.3

Communicatie

In 2021 is 3x een nieuwsbrief verstuurd naar alle vrijwilligers en pleeggezinnen die betrokken
zijn bij Hokazo.. Door tijdgebrek is de externe nieuwsbrief niet zo vaak verzonden als
gepland was.
Eind 2021 is de bouw van een nieuwe website gestart. Deze zal in 2022 live gaan en de
mogelijkheid bieden om ook via de website aandacht te vragen voor dieren die beschikbaar
zijn voor herplaatsing.
Ook dit jaar is Hokazo weer erg actief geweest op social media en is ons bereik opnieuw
groter geworden. We zagen niet alleen een stijging van het aantal volgers op Facebook,
maar zijn ook gestart met een Instagram pagina. Dankzij de bijna dagelijks gepubliceerde
posts bereiken we steeds meer mensen. De best scorende posten gingen over kittens; zowel
over het grote aantal kittens in onze opvang als over wat mensen moeten doen wanneer ze
een nestje kittens vinden.

3.4

P.R.

In 2021 is 3x een nieuwsbrief uitgestuurd aan vrijwilligers en 2x een nieuwsbrief aan externe
relaties, zoals donateurs.
Ook zijn er 5 persberichten verstuurd naar lokale, regionale en landelijke media. De
onderwerpen waren:
• Vrijwilligerswerving voor de dierenambulance
• De Hokazo verjaardagskalender
• De enorme hoeveelheid katten bij Hokazo
• Poes Loesje die na 11 jaar met haar eigenaar werd herenigd
• Oproep om vrijwilliger te worden
De meeste media-aandacht, waaronder Hart van Nederland en RTL Nieuws, was voor het
verhaal van kat Loesje. Zij werd behoorlijk gehavend en verwilderd gevonden door de
dierenambulance van Hokazo. Haar vacht was vervilt, haar huid zat vol wondjes en haar
rechteroog was beschadigd. De medewerkers van het dierenasiel hadden niet veel hoop
toen ze keken of de lapjeskat een chip had die zou kunnen worden uitgelezen. Maar dit dier
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bleek er wel één te hebben en de adresgegevens bleken ook nog eens up-to-date. Des te
bijzonderder als je bedenkt dat deze poes al in 2009 als vermist was opgegeven. Eigenaar
Eric uit Oss, die de poes met de naam Loesje al in 2004 uit het asiel meenam, was
dolgelukkig toen hij werd gebeld.
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