Verslag opvang 2020
2020 is een relatief rustig jaar geweest. Natuurlijk hebben we ook veel last gehad
van alle Covid-19 perikelen. Het was in maart ook erg spannend of we wel door
konden gaan met onze opvang. Al snel wees men met de vinger naar de nertsen en
daarna naar de fretten die natuurlijk familie van elkaar zijn. Vooral in de periode dat
men in Nederland moest besluiten om alle nertsenfarms te ruimen.
We hebben toen ook een aantal weken moeten besluiten om het doorplaatsen van
de fretten te stoppen en ze even in de opvang te houden.
Na een paar weken was het ons duidelijk hoe wij afstand konden houden en de
hygiëne te behouden om de fretten veilig naar een nieuw baasje te laten gaan. We
wilden nu eenmaal niet dat de fretten de dupe zouden worden.
Daarna zijn we in april ook weer fretten gaan opnemen die in slechte
levensomstandigheden zaten.
We hebben toen besloten om alle fretten die binnen kwamen even een aantal dagen
in quarantaine te houden om zeker te weten dat ze geen afwijking hebben aan hun
longen. Gelukkig waren alle fretten gezond en zo zijn wij de hele Covid-19 periode
gezond doorgekomen.
Alle fretten zijn dit jaar opgevangen door Rine Oddens opvang Utrecht en Ries
Kamhoot opvang Soesterberg.
In 2020 hebben we 85 fretten in de opvang gekregen. De meeste fretten kwamen
binnen door afstand. Het geeft veel mensen een vertrouwd gevoel dat hun fret met
zorg naar een ander baasje zal gaan.
Ook hebben we een aantal fretten overgenomen van andere opvangadressen. Dit zijn
adressen die normaal geen fretten opvangen maar die ze uit coulance naar het oude
baasje toch opnemen. Helaas gaat het daar met deze fretten lang niet altijd goed. In
alle gevallen hebben we deze opvangadressen (cavia, reptielen en ganzenopvang)
kunnen overtuigen dat ze voortaan direct naar ons verwijzen. Ze hebben allemaal
beterschap beloofd. Helaas bleken 2 van de fretten uit deze opvang al ziek te zijn of
zo oud dat doorverwijzen geen optie meer was. Ze hebben de POF status gekregen.
We hadden dit jaar 17 POF (permanente Opvang Fret) fretten in de opvang. Allemaal
zorgenfretjes die onder de hoede van een van onze leden een mooie oude dag
krijgen. Dit is een dankbare taak, maar je moet er ook tegen kunnen dat je soms
ook op kort termijn weer afscheid moet nemen van deze fret. Voor al deze fretten
hebben we ook een financieel adoptiebaasje gevonden. Daarnaast is er nog een
aantal mensen die algemeen financieel adoptiebaasje zijn voor deze groep.
Wat een geluk dat we deze groep ook alles kunnen geven die ze nodig hebben.
Ondanks de Civid-19 is dit toch een mooi opvang jaar om op terug te kijken.
Rine Oddens Opvangcoördinator

