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Voorwoord
Vol dankbaarheid en trots kijken we terug op 2021. Dankbaar vanwege alle hulp die we hier in
Nederland kregen van onze betrokken vrijwilligers en alle geweldig waardevolle donaties die werden
overgemaakt door donateurs. Dankbaar ook vanwege het feit dat dit jaar opnieuw veel mensen één van
onze honden adopteerden en daardoor hun huis en hart open stelden voor een Griekse viervoeter.
En trots zijn we op onze rescuers die in Griekenland dag in dag uit alles op alles zetten om honden te
helpen en die daarnaast de groei van de hondenpopulatie zoveel mogelijk proberen te beperken met
neutralisatieprojecten. Ook hebben we dit jaar de samenwerking met onze rescuers verder versterkt,
wat veel vertrouwen geeft voor de toekomst.
In dit jaarverslag geven we een toelichting op onze jaarcijfers van 2021 en kijken we vooruit naar 2022.
Namens het bestuur,
Thea, Mirjam en Geke
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Inkomsten
Adoptie-inkomsten
In 2021 werden in totaal 163 honden via ons geadopteerd. De adoptie-inkomsten kwamen uit op
€53.775,-.

Binnengekomen donaties in 2021
Donaties worden deels gedoneerd als vrij te besteden bedrag (open donatie) en soms voor een specifiek
bestedingsdoel. In totaal is er €8604,71 aan donaties binnengekomen, waarvan €3705,77 als open
donaties.
Met name ten behoeve van dierenartskosten, hebben we ook financieel veel steun gekregen door
€4130,63 aan donaties.
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Uitgaven
Tegemoetkoming onkosten rescuers
Van de adoptiebijdrage voor een hond gaat een deel direct naar de rescuer als vergoeding voor de
gemaakte kosten om de hond reisklaar te maken. In totaal konden wij aan onze rescuers €18.630,overmaken als tegemoetkoming voor deze onkosten.

Donaties
In 2021 hebben we een aantal hulpvragen en projecten financieel gesteund, waaronder
neutralisatieprojecten en verzoeken aangaande dierenartskosten.

Belangrijkste donaties dierenartskosten
Ook dit jaar ontvingen we een aantal noodkreten aangaande hoge dierenartskosten, iets wat ons altijd
aan het hart gaat. Gelukkig konden we in bijna alle gevallen de volledige kosten vergoeden.

Sya

Hoewel de hulpvragen normaal gesproken altijd uit Griekenland komen,
kregen we begin 2021 een verzoek uit Nederland. De via ons geadopteerde
Sya had zeer ernstige pijnklachten en de adoptant was door verdrietige
omstandigheden niet in staat de financiële kosten voor de broodnodige
onderzoeken te dragen. Dankzij de fantastische respons die binnenkwam
op onze hulpvraag, konden we de dierenartsrekening van Sya (€1646,55)
volledig betalen. Gelukkig gaat het herstel van Sya voorspoedig en geniet
ze met volle teugen van het leven!

Lilly

Niet lang daarvan vonden onze rescuers Eleni en Katerina een pup met
huidproblemen. Lilly was op dat moment een maand of twee oud en had
naast een speciale huidbehandeling, ook speciaal puppyvoer nodig om
haar qua gezondheid op de rit te krijgen. Dankzij onze donatie van
€250,- aan de rescuers, konden we deze kosten voor onze rekening
nemen. Uiteindelijk sterkte Lilly goed aan en kwam ze in juni 2021 naar
Nederland om hier neer te strijken in haar eigen gouden mand!

Aiolis

Onze rescuer in Patras vond het afgelopen jaar een puppy met een nare,
oude breuk bij zijn heupgewricht. Zijn enige kans op een pijnvrij leven was
een orthopedische operatie. De kosten hiervan hebben we volledig kunnen
vergoeden en Aiolis heeft uiteindelijk in Griekenland een liefdevol thuis
gevonden.
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Bosbranden

En toen begon ‘die zomer’, de zomer waarop we opeens onze adem
inhielden vanwege bosbanden die op verschillende plaatsen in Griekenland
uitbraken. Gelukkig lieten ook hier onze donateurs ons niet in de steek en
werd er volop gedoneerd om dierenartskosten voor onze rescuers te kunnen
vergoeden. Met name het gebied bij Patras was flink getroffen en we
hebben uiteindelijk alle kosten die onze rescuer heeft gemaakt voor haar
kunnen betalen.

Windhoos

Net toen de rust was teruggekeerd, werd in oktober de shelter van Eleni en
Katerina getroffen door een windhoos. Ze zaten met hun handen in het haar
en wisten niet wat het herstel zou gaan kosten. Om ze van de eerste kopzorgen te verlossen, hebben we
€1000,- gedoneerd om hun openstaande dierenartsrekening te kunnen betalen.

Donaties ten behoeve van neutralisatieprojecten
50/50 project

In het voorjaar van 2021 zijn we van start
gegaan met het 50/50 project in de Atheense
buitenwijk Megara. Het doel van dit
bijzondere project was om hondeneigenaren
van gezelschaps- en werkhonden te
stimuleren hun teefjes te laten
neutraliseren. En om een nog grotere impact
te kunnen maken, sloegen we de handen
ineen met de Engelse stichting GAR (Greek
Animal Rescue).
Zo kwam het 50/50 project van de grond,
waarbij de eigenaar van de teef de helft van
de neutralisatiekosten betaalde en GAR en
wij de andere helft. In zeer korte tijd waren
alle plekken vergeven, waardoor we het
project in het najaar nogmaals hebben
herhaald.
In totaal hebben zowel GAR als wij elk
€4000,- aan het 50/50 project gedoneerd en
zijn dankzij deze hulp 200 teefjes
geneutraliseerd!

TNR
Daarnaast wilde onze rescuer Nena dolgraag het aantal straatgevechten tussen reuen verminderen, om
daarmee ook hun risico’s op (bijt-)ongelukken te verkleinen. Deze reuen zouden worden gevangen,
geneutraliseerd en weer teruggeplaatst worden op de plaats waar ze gevonden waren (we noemen dit
TNR, Trap Neuter and Return). Ook voor dit project trokken we samen op met GAR en hebben we als
stichtingen elk een donatie gedaan van €2000,-, waarvoor uiteindelijk in totaal 90 reuen zijn
geneutraliseerd.
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Verwilderde honden

Onze rescuer Sevi zet zich niet alleen in voor honden die plaatsbaar zijn voor adoptie, maar ook
voor honden die half verwilderd op straat leven. Om te zorgen dat ook deze honden zich niet langer
voortplanten, heeft Sevi dankzij onze donatie van €2000,- maar liefst 23 honden kunnen neutraliseren.

Lees meer op onze website: Steun aan Griekse sterilisatie- en castratieprojecten!

Overige donaties
Onze rescuers en Eleni en Katerina zaten na de eerder genoemde windhoos met behoorlijk wat kosten
om de shelter te herstellen. Na onze oproep konden we dankzij alle binnengekomen donaties €1000,doneren, waarmee ze de kosten grotendeels konden dekken.
Tot slot hebben we het jaar afgesloten met een voerdonatie t.w.v. €1000,- om zo de rescuers te helpen
weer iets gemakkelijker de winter door te komen.

Uitgegeven donaties in 2021
In 2021 hebben we in totaal €14.177,35 uitgegeven aan hulpvragen en projecten. Dit grote bedrag
bestaat deels uit binnengekomen donaties (€8604,71) en deels uit geld dat is gereserveerd vanuit de
adoptiebijdragen. Elke gedoneerde euro is dus 100% besteed aan de noodzakelijke hulp voor de
honden! Dit kunnen we mede doen dankzij het feit dat we alleen maar met vrijwilligers werken.
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Directe versus indirecte kosten
verhouding directe versus indirecte kosten

directe kosten

indirecte kosten

Groei eigen vermogen
Het eigen vermogen van de stichting is toegenomen met €6300,48, wat ons een solide basis geeft om
eventuele onverwachte kosten op te kunnen vangen. Na een enorm druk eerste half jaar, zien we sinds
het najaar van 2021 het aantal adopties afnemen, waardoor ook de inkomsten dalen. Door de
gerealiseerde groei van ons eigen vermogen, verwachten we voor 2022 in ieder geval genoeg armslag te
hebben voor nieuwe projecten en het opvangen van onverwachte situaties.

Balans 2021
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Winst- en verliesrekening 2021
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Voorgenomen bestedingen 2022
Toekomstplannen
Uiteraard willen we het aantal adopties op een min of meer
gelijk niveau houden. Daarnaast blijft onze ambitie overeind
om te streven naar minstens zoveel neutralisaties als
adopties, om zo het aantal straathonden blijvend te
verkleinen. We zullen hiervoor de samenwerking met andere
stichtingen blijven opzoeken, om zo een grotere impact te
kunnen maken. Aan onze rescuer Sevi doneren we in het
eerste kwartaal van 2022 nog eens €1000,-, om hiermee
opnieuw een aantal straathonden te neutraliseren.
Daarnaast hebben we, mede dankzij een stagiair, een prachtig
schoolpakket en een leuk kaartspel klaarliggen om in 2022 in
Nederland actief een bijdrage te leveren aan educatie.

Inschatting directe en indirecte kosten 2022
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