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Hoe het allemaal begon
Door vrijwilliger Kim

Stichting Konijnenopvang Maaike is in maart 2018 opgericht door Maaike Olde Monninkhof – Hesselink.
Vanuit haar functie bij de dierenambulance kwam Maaike regelmatig in aanraking met dieren in nood. Het
ging haar enorm aan het hart dat er na de sluiting van Dierenopvang Goofy uit Oldenzaal in 2015, in de
wijde omtrek geen plek meer was waar deze dieren terecht konden.
Maaike hield zelf al jarenlang konijnen en haar tuin vind je dan ook een heuse konijnen heuvel. De groep
van inmiddels tien konijnen is een bonte verzameling van voornamelijk geredde dieren uit haar tijd bij de
dierenambulance, met als absolute koningin van de opvang ‘halfwildje’ Suus.
Het opvangen van een paar dieren in haar eigen groep, groeide uit tot serieuze aantallen dat vroeg om een
professionelere aanpak. De tuin is groot genoeg, maar willen we dat allemaal wel? Na uitvoerig overleg met
haar gezin werd de knoop doorgehakt en heeft ze haar baan opgezegd om zich fulltime op de opvang te
kunnen richten. De opvang is hoofdzakelijk gericht op konijnen maar een incidentele cavia is ook welkom.
Met veel liefde en toewijding doet ze alles wat in haar macht ligt om de dieren een fijn tijdelijk onderkomen
te bieden en ze te begeleiden naar een nieuw thuis. Ze leeft bij de regel dat een konijn niet in een hok
hoort en ziet erop toe dat de dieren regelmatig sprintjes kunnen trekken op het grasveld. Kosten noch
moeite worden gespaard om ze te behandelen bij medische ongemakken en om ze te beschermen tegen
besmettelijke ziektes.
Naast het uitplaatsen van dieren wil ze de mensen ook graag laten zien hoe leuk en veelzijdig deze dieren
zijn en dat de tijd dat je een konijn in zijn eentje achter in de tuin hield lang voorbij is. Er wordt met de
klanten stilgestaan bij de huisvestingsbehoeften en er wordt gekeken naar de beste match.
Eén konijn is geen konijn! De dieren worden daarom nooit uitgeplaatst.
Door middel van goede voorlichting hoopt ze dat de kennis en betrokkenheid van de baasjes groeit en gaat
ze de strijd aan tegen impulsaankopen. In het kader daarvan wil ze proberen samenwerkingsverbanden aan
te gaan met dierenwinkels in de buurt.
Idealiter; wordt de opvang op een dag overbodig.
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Activiteiten 2018
Wat we dit jaar allemaal hebben gedaan…

Start opvang
De opvang van dieren is eind 2017 mondjesmaat gestart. Begin 2018 nam het dusdanig serieuze vormen
aan dat is besloten om het officieel te maken. In februari vond de inschrijving bij de Kamer van Koophandel
plaats en per 1 maart 2018 was Stichting Konijnenopvang Maaike een feit.

Huisvesting
De garage is omgebouwd tot opvang en ook in de tuin zijn een aantal hokken gebouwd. Deze zijn voorzien
van een overkapping en er is een grote kast gebouwd om allerlei materiaal in op te slaan. In huis is een
ruimte opgeofferd voor dieren die niet gewend zijn om kou te trotseren en de tuin is voorzien van vele
rennen zodat de dieren, mits de weersomstandigheden dat toelaten, dagelijks hun benen kunnen strekken.

Samenstelling van het team
Het opvangen van een aantal konijnen groeide al snel uit tot meer dan een fulltime baan. Gelukkig werd
het team versterkt door een aantal vrijwilligers. Ieder met hun eigen kennis en kunde heeft geholpen de
dieren te verzorgen. Van het voorzien in voedsel en water tot het schoonmaken van hokken. Van het
begeleiden van koppelingen tot gedragstherapie met getraumatiseerde dieren. Van pleegzorg tot
administratie. Van ritjes naar de dierenarts tot het bijhouden van sociale media. Vele handen maken licht
werk!
Daarbij werden we geholpen door een aantal stagiaires die voor langere tijd één dag per week kwamen
helpen. Ook mochten we een aantal jongeren kennis laten maken met vrijwilligerswerk in de vorm van
maatschappelijke stage.

Opgevangen dieren
Er zijn 165 dieren opgevangen waaronder een aantal die in de opvang zijn geboren.
Gemiddeld verblijven er zo’n 65 dieren tegelijkertijd op de opvang.

Vaccinaties
Om de dieren zo goed mogelijk te beschermen worden ze, indien ze geen geldige enting meer hebben of
niet zeker is of ze ingeënt zijn, voorzien van vaccinaties tegen RHD1, RHD2 en Myxomatose. Vanwege de
hoge infectiedruk, worden de inentingen twee keer per jaar herhaald. In totaal werden er 495 prikjes gezet.

Castraties en sterilisaties
Alle rammen die binnenkomen op de opvang, worden gecastreerd voordat zij op date mogen.
Hoewel wij liever ook alle voedsters gesteriliseerd uitplaatsen, is dat op dit moment nog niet financieel
haalbaar. Sterilisaties worden daarom vooralsnog alleen uitgevoerd als daar een medische indicatie voor is.
Het aantal castraties in 2018 bedroeg 89. Er zijn 9 sterilisaties uitgevoerd.

Herplaatst
Maar liefst 93 dieren kregen een tweede kans op geluk en vonden een nieuw baasje.

Stichting Konijnenopvang Maaike – Jaarverslag 2018

Dieren die niet plaatsbaar zijn
Hoewel we graag alle konijnen een nieuw baasje willen geven, blijkt dat niet altijd even gemakkelijk.
Een aantal dieren blijven daarom op de opvang wonen.

Evi en Dommel
Evi is een Duitse hangoor met achterhand verlamming, dat zij heeft overgehouden aan E. Cuniculi. De ziekte
is in remissie maar de verlamming kan niet meer herstellen. Ze is een vrolijk en actief konijn maar doordat
zij met haar achterpoten sleept is ze niet bijzonder aantrekkelijk voor adoptie. Haar prachtige man, Teddy
dwerg Dommel, is met zijn lastige vacht voor veel konijnenbaasjes een uitdaging. Hij heeft regelmatige
vachtverzorging nodig en ook een trimbeurt is eens in de zoveel tijd noodzakelijk. Deze twee schatten
zitten al geruime tijd in de opvang waardoor wij verwachten dat ze niet gemakkelijk om misschien helemaal
niet meer te plaatsen zijn.

Rosa
Rosa heeft een kaakoperatie ondergaan maar heeft daarnaast ook last van een vergevorderd stadium van
de degeneratieve erfelijke afwijking megacolon. Dit houdt in dat haar darmen niet naar behoren werken
waardoor ze niet alle voedingsstoffen kan opnemen. Met de jaren zal dit steeds moeizamer gaan en
kunnen er door een gebrek aan voedingsstoffen diverse complicaties optreden. Megacolon is voor het dier
een pijnlijke aangelegenheid. De darmen moeten extra hard werken en ze zijn gevoeliger voor gas. Hoewel
er geen genezing mogelijk is, kunnen we megacolon konijnen tegenwoordig een uitgebalanceerd dieet
aanbieden waardoor zij er niet meer vroegtijdig aan hoeven te sterven en minder pijn ervaren.
Vooral in het beginstadium blijft megacolon vaak onopgemerkt. Dat is zonde, want hoe sneller je
aangepaste voeding toepast en / of een behandeling start, hoe minder klachten en pijn het dier zal
ontwikkelen. Megacolon is te herkennen aan afwijkende keutels, in vorm en maat. Ze zijn vaak groter en
niet rond maar langwerpig; zogeheten ‘tic-tac’ keutels. Veel megacolon konijnen hebben bepaalde
uiterlijke kenmerken die hun conditie kunnen verraden. Dit noemen we ‘Charlie konijnen’.
Neem voor meer informatie een kijkje op deze Facebook pagina.

Choeby
Vanwege onverklaarbare chronische plakpoep en hardnekkige niesbuien verblijft Duitse hangoor Choeby al
meer dan een half jaar op de opvang. Hoewel hij ’s avonds uit zichzelf terug gaat naar zijn hok, heeft hij
inmiddels zijn plek gevonden in de groep loslopende konijnen van Maaike zelf. Hij is lief maar ook
eigenwijs. Hij is nergens bang voor en gaat lekker op avontuur naar alle uithoeken van de tuin, waaronder
de konijnenheuvel. We hebben Choeby omgetoverd tot onze mascotte!
We hadden Choeby en Rosa graag aan elkaar gekoppeld maar helaas; ze zien elkaar niet zitten en liefde kun
je nu eenmaal niet afdwingen.

Overleden dieren
Met veel verdriet hebben we afscheid moeten nemen van tien dieren. Jop, Sepp, Saartje, Snoopy, Otje,
James, Kruimel, Sibbil, Nijntje en Meneer Konijn zijn naar de eeuwige groene weides vertrokken.
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Jaarrekening
Deze jaarrekening is opgesteld uit de samengestelde administratie van de opvang en de uitgaven die zijn
betaald uit de privé gelden van Maaike.

Beginsaldo
Maaike heeft vanuit haar privégelden € 200,- gestort om de eerste kosten te dekken.

Eindsaldo
Het saldo op de rekening van de Stichting bedroeg op 31-12-2018 € 687,-.
De contant kas is afgesloten met een saldo van € 122,50.
Het verschil tussen de inkomsten en uitgaven is uit privégelden bekostigd.

Resultatenrekening
Resultatenrekening
Opbrengsten
Privé investering start kapitaal
Afstandsgeld
Adoptiegeld
Donaties / sponsoring
Verkoop spullen en inzamelingsacties
Totale opbrengsten
Kosten
Huisvesting
Voeding
Dierenartskosten
Overige kosten
Totale kosten
Bedrijfsresultaat

€ 200,00
€ 1.370,00
€ 3.720,00
€ 7.908,96
€ 1.946,81
€ 16.891.77

€ 1.701,14
€ 790,00
€ 13.548,03

€ 1.298,50
€ 17.337,67
-

€446,67

Toelichting op de resultatenrekening
Zonder gulle giften kan de opvang niet bestaan!

Donaties bij afstand en adoptie
Door de bedragen voor afstand en adoptie zo laag mogelijk te houden, proberen we ook de drempel laag te
houden. Regelmatig ontvangen we, zowel bij afstand als adoptie, een extra bijdrage in de kosten.
Onder de kopjes afstandsgeld en adoptiegeld staan de bedragen die daar daadwerkelijk mee gemoeid zijn.
De donaties zijn daarvan losgekoppeld en ondergebracht onder het kopie donaties / sponsoring.

Hoe iemands verjaardag voor de opvang een feestje werd
Speciale dank gaat uit naar een dame die de genodigden van haar 50-jarige verjaardag verzocht geen
cadeau voor haar mee te nemen maar een donatie te doen ten gunste van de opvang. Gulle gasten
maakten in totaal maar liefst € 955,- over!
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Kleine moeite, groot gebaar
Er zijn door diverse mensen kleine en grote acties op poten gezet om de opvang te steunen. Er zijn flessen
ingezameld, er zijn ijsjes verkocht en spullen verkocht via Marktplaats en rommelmarkten.

Konijnenagenda
Ook afgelopen jaar is er weer een konijnenagenda uitgebracht. Een prachtige agenda vol met pluizige en
guitige snuitjes. De opbrengsten worden verdeeld onder diverse opvangen waar wij een aangenaam
verraste ontvanger van mochten zijn.

Voeding
Wanneer je zoveel dieren opvangt, vliegt het voedsel erdoor. Gemiddeld verbruiken we zo’n 60 kilo per
maand aan brokken en 40 kilo hooi. Veel van de kosten die we hiervoor maken krijgen we gelukkig
gedoneerd via inzamelingsacties.

Dierenartskosten
Naast de vaccinaties en castraties krijgen we helaas vaak te maken met zieke dieren. Er zijn vele operaties
uitgevoerd. De meeste naar aanleiding van gebitsproblemen. Veelal latent aanwezige ziektes zoals
Pasteurella, E. Cuniculi en Coccidiose, die in stress situaties en bij verminderde weerstand de overhand
kunnen krijgen zijn een groot risico voor een opvang. Verhuizing naar de opvang en het opdoen van allerlei
nieuwe indrukken veroorzaakt regelmatig stress bij dieren. Er zijn dan ook diverse dieren tegen deze ziektes
behandeld.
Lucky
Konijn Lucky was eigenlijk helemaal niet zo lucky. Hij moest worden gecastreerd, gevaccineerd, hij moest
geopereerd worden aan een abces op zijn rug en zijn voortanden moeten worden getrokken. Al met al een
flinke kostenpost. Door middel van een inzamelingsactie via Facebook hebben we € 250,- aan donaties
ontvangen waar we een gedeelte van de behandeling van konden bekostigen. Deze pechvogel blijft maar
klachten houden en er wordt gekeken of dit veroorzaakt wordt door doorgegroeide kieswortels.
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Doelstellingen voor 2019
Nu we hebben ervaren wat er allemaal bij het opvangen van dieren komt kijken, gaan we stapje voor stapje
werken aan het verbeteren van de

Verbouwing
Er ligt een plan klaar om de opvang te verbouwen. Het is de bedoeling om grote verblijven te creëren en de
tijdelijke quarantaineruimte te vervangen voor een permanente oplossing die van alle noodzakelijke
gemakken is voorzien. Ook staat een koppelruimte op het verlanglijstje waarna we naast speeddates ook
koppelvakanties kunnen gaan aanbieden.

Crowdfunding
Om een dergelijke verbouwing te kunnen bekostigen, gaan we op zoek naar sponsoren. Er wordt een
crowdfunding opgezet die we via onze website en sociale media onder de aandacht brengen.

Werven extra vrijwilligers
Het aantal dieren dat wordt opgevangen is flink gegroeid en daarmee ook de werkzaamheden. Veel dieren
komen binnen met gezondheidsproblemen en hebben daardoor extra veel zorg nodig. Daar komt de
dagelijkse zorg en de schoonmaak nog bij. Extra handjes zijn zeer welkom. We gaan daarom op zoek naar
extra vrijwilligers. Hoe meer vrijwilligers we kunnen werven, hoe lager de belasting per vrijwilliger wordt in
tijd en taken en daarmee de commitment die zij ‘moeten’ geven. Wil je ook je handen uit de mouwen
steken? Bekijk dan onze vacatures.

Nieuwe website
Een van onze vrijwilligers volgt de opleiding Kunst en Techniek op het Saxion in Enschede.
Als afstudeeropdracht zal zij een nieuwe website bouwen die meer mogelijkheden biedt dan de huidige.
Ook zal zij ons adviseren in het bepalen van de juiste marketingstrategie om meer naamsbekendheid te
krijgen en fondsen te werven.

Samenwerkingsverbanden met dierenwinkels uit de regio
Impulsaankopen zijn de grootste reden voor het uiteindelijk afstand doen van een dier. Om deze
impulsaankopen terug te dringen vragen we dierenwinkels in de regio om een samenwerkingsverband met
ons aan te gaan. Binnen deze samenwerking vragen we dierenwinkels om te stoppen met de verkoop van
dieren en de klanten naar de opvang door te verwijzen.
Op de opvang worden klanten voorzien van uitgebreide voorlichting die ervoor zorgt dat de klant bewuster
wordt van de uitgebreide behoeften van konijnen. In de ideale situatie keren de klanten dan terug naar de
dierenwinkel, waar zij bereid zijn een ruimer verblijf aan te schaffen met daarbij een ren. Ook zijn ze dan
vaak bereid om betere, vaak duurdere, voeding aan te schaffen en te investeren in omgevingsverrijking.

Goede voorlichting en workshops
Van alle huisdieren, worden konijnen het meest ‘onderschat’ en ondergewaardeerd. Gelukkig is er een
revolutie gaande en wordt er steeds meer gekeken naar het welzijn van het dier. Door middel van het
geven van goede voorlichting en het aanbieden van workshops, willen wij hierin ons steentje bijdragen.

Stichting Konijnenopvang Maaike – Jaarverslag 2018

Activiteiten kalender 2019
Wat we in 2019 van plan zijn…

Verbouwing
Zodra er voldoende geld beschikbaar is en de bouwvergunning zwart op wit staat, willen we graag zo snel
mogelijk beginnen met de verbouwing.

Werving en opleiding nieuwe vrijwilligers
We verwachten niet van nieuwe vrijwilligers dat ze al veel kennis van of ervaring hebben met konijnen.
Zolang zij het hart op de goede plek hebben zitten, kunnen ze altijd iets doen om te helpen. Wanneer zij
graag taken willen oppakken waarbij kennis en ervaring wél noodzakelijk is, worden zij daarin opgeleid en
gecoacht door de ervaren medewerkers.

Cursussen vrijwilligers
Inzichten veranderen en het is altijd goed om bij te leren. Wij doen daarom ons best om zo goed mogelijk
op de hoogte te zijn van de laatste ontwikkelingen. Naast kennis en ervaring uitwisseling met andere
opvangen, willen we ons in 2019 richten op bijscholing en nascholing.

Megacolon konijnen en voeding
In april 2019 volgen een aantal van onze vrijwilligers een cursus over megacolon, een aangeboren
darmafwijking die regelmatig voorkomt bij konijnen maar die nog onvoldoende herkent en erkent wordt.
Door het volgen van deze cursus hopen wij onze klanten betere voorlichting te kunnen bieden over het
herkennen en behandelen van konijnen met deze aandoening.

Koppelen in de praktijk
Er zijn vele theorieën over wat de juiste manier van koppelen is. De directe of indirecte manier? Wat is de
meest ideale combinatie? Vanaf welke leeftijd kun je koppelen? Waar moet je op letten? Hoe kun je van te
voren de kans van slagen inschatten? Wat als het niet gelijk goed gaat?
In april/mei wordt er een workshop georganiseerd voor alle vrijwilligers die wordt verzorgd door een
konijnkundige met meer dan dertig jaar ervaring als fokker. Tijdens deze workshop gaan we aan de slag
met moeilijk koppelbare konijnen en leren we de vaak subtiele signalen nog beter te herkennen.

Konijnendeskundige en professioneel trimmer
Een van onze vrijwilligers rondt in 2019 de opleiding voor konijnendeskundige af en gaat daarna de
opleiding professioneel konijnen trimmen volgen. Alle kennis en ervaring die zij in deze opleidingen opdoet,
deelt ze met de vrijwilligers en al haar werkzaamheden blijft zij vanuit haar vrijwilligersrol kosteloos
aanbieden t.b.v. de opvangkonijnen.

Workshops voor onze klanten
“De kinderen kijken niet meer naar de konijnen om” is de vaakst opgegeven reden voor het doen van
afstand. Om kinderen én hun ouders te laten zien hoe veelzijdig, slim en leuk konijnen zijn is het de
bedoeling om dit jaar een aantal workshops te organiseren zoals ‘high five met je konijn’, voedsel- en
omgevingsverrijking en agility zoals ‘voetballen met je konijn’.

Twente Landgoed Fair
De Twente Landgoed Fair is een begrip in de omgeving. Dit jaarlijkse evenement wordt in oktober
gehouden bij het Lutterzand, dat in dezelfde plaats is gevestigd als de opvang. Door hier te gaan staan met
een stand, willen we onze naamsbekendheid vergroten en hopen we meer sponsoren aan te trekken.
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