
 
 

Verslag opvang 2021 

 
Na een paar rustigere jaren in de opvang was het in 2021 heel erg druk.  En dit was 

juist op het moment dat Rine te kennen gaf dat ze het opvangen van fretten na 20 

jaar wilde gaan afbouwen en dat Ries ging verhuizen van Soesterberg naar Oude 

Pekela.  

 

In 2021 hebben we weer een record van 107 fretten in de opvang gekregen. 

42 Daarvan waren  ex- lab fretten. Dit zijn altijd super lieve en leuke mannetjes 

fretten die heel makkelijk te herplaatsen zijn. Verder hebben we ook steeds meer 

POF fretten in de opvang. Eind 2021 waren dat er op dat moment wel 20. 

Gelukkig kunnen wij ze door middel van de financiële adoptiebaasjes en onze 

financiële buffer de medische zorg geven die ze nodig hebben. 

 

Door de plotselinge komst van de laatste LAB groep van 28 fretten afgelopen 

november en het nog niet opstarten van de opvang van Ries hebben we 6 leden 

bereid gevonden om tijdelijke opvang te zijn voor een paar fretten. Dit is heel goed 

gelukt en mede hierdoor hebben we nu wat extra opvangadressen erbij gekregen die 

ons kunnen ondersteunen als er een noodsituatie ontstaat.  

 

Een fretje is zwanger binnen gekomen en beviel een week later van een pup. Helaas 

bleek ze gedekt te zijn door een bunzing en noemen we haar nu een frunzing. De 

pup die heel angstig is blijft als POF fret in de opvang bij haar moeder omdat die 

nog een rustgevende werking op haar heeft. Op die manier is ze nog goed te 

handteren. 

 

Gelukkig heeft geen enkele fret in de opvang last gehad van een Covid-19 

besmetting. Dus de bewering dat fretten er veel vatbaarder voor waren blijkt niet 

gegrond te zijn. Er zijn zelfs fretten via afstand binnen gekomen waarvan het baasje 

Covid bleek te hebben maar ook die bleven gelukkig allemaal gezond. 

 

 

Rine Oddens 

Opvangcoördinator 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


