Verslag opvang 2019
2019 is een bijzonder jaar geweest voor de opvang. Voor de eerste keer hebben we
een groep van 25 ex-LAB fretten in onze opvang opgenomen. De SHHH had ons
daarom gevraagd. Eigenlijk was het een groep van 48 fretten maar zij hadden
besloten om zelf ook 23 fretten te willen herplaatsen.
Trots mochten we er op zijn dat deze super mooie fretten binnen de kortste keren
waren herplaatst. Dit heeft ons ook een onverwachte financiële boost gegeven
omdat we bij de toezegging dat we deze op konden nemen, niet wisten dat we er
ook nog een financiële vergoeding voor kregen.
In totaal hebben we 95 fretten opgevangen. Dat waren 67 afstandsfretten en 20
fretten die door de dierenambulances waren gevonden. Van deze fretten hebben we
helaas maar 1 baasje terug kunnen vinden. Dit jaar waren er bijzonder veel mensen
die hun fret aan ons wilden afstaan. Van deze mensen vragen we afstandsgeld, dit
om te voorkomen dat onze opvang een dump-plek van fretten gaat worden. 3
“fretten” waren geen fretten. 1 was een nerts die we onder konden brengen in MeerZoo in Marknesse en 2 bunzingen die we naar de toevlucht hebben kunnen brengen.
Deze zullen nadat ze hersteld zijn weer uitgezet worden.
Ook bleken twee afstandsfretten frunzingen te zijn. Daar hebben we nog geen goede
plek voor kunnen vinden. Ze zijn inmiddels wel een stuk meer mensgericht geworden.
Bijna alle fretten zijn dit jaar geplaatst vanuit opvang Utrecht. Opvang Soesterberg
was een jaar gestopt ivm persoonlijke omstandigheden en een op handen zijnde
verbouwing.
Met trots mogen we daarom vertellen dat de verbouwing is afgerond en Ries
Kamhoot per 1 jan 2020 weer is gestart met zijn opvang in Soesterberg. Zijn
splinternieuwe verbouwing zullen we volgende maand officieel openen.
Naast de opvang hebben we nog 10 tot 15 POF fretten in ons beheer. Dit zijn
oudere fretten die niet worden geplaatst en in het beheer van de vereniging blijven.
Ze zullen verblijven bij de door ons gezochte mensen met meer fretten ervaring.
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