Fijne feestdagen
en een gezond en
vriendelijk 2020

Nieuwsflits

werkt om de verzorging van de dieren op zich te nemen. Hier komen
ook alle hulpvragen binnen, hetzij lokaal of landelijk. Daar waar onze
hulp nodig is proberen we die te bieden.

aan het einde van het jaar

Zo aan het eind van 2019 sturen we een nieuwsflits.
Eigenlijk is deze kaart een wens van ons aan jullie als
dierenvrienden die om welke reden dan ook op ons pad
gekomen zijn. Tegelijkertijd hebben we wel wat te
vertellen. Weliswaar in het kort weergegeven, want het
zijn drukke tijden voor de feestdagen. Onze wens is:
We hopen dat ieder gezonde en (dier)vriendelijke feestdagen
zal hebben en dat geldt ook voor het komende jaar.
De stichting is volop in beweging op alle vlakken en in de drie
opvangcentra. Er wordt met een grote groep vrijwilligers en
stagiaires dagelijks gewerkt aan de verzorging van alle dieren.

Dependance in Spankeren
In Spankeren werkt een klein team van vrijwilligers met veel liefde
aan de dagelijkse verzorging van de groep paarden, pony's en
ezels. Het gaat om oude of verwaarloosde dieren, waar regelmatig
de dierenarts of hoefsmid bij moet komen. De dieren hebben een
prachtige stal met voerplaats, een grote zandbak en heerlijke groene
en kruidige weide. Om jullie een beeld te geven van de kosten...
de jaarlijkse hooivoorraad alleen al kost 4.500 euro en voor de
bodembedekking wordt 3.000 euro per jaar uitgegeven. Aangezien
het veelal oude dieren betreft, zijn ook de dierenartskosten vaak
onvoorspelbaar hoog.

Het opvangcentrum in Dalen is de thuisbasis en er leven op dit
moment zo'n 1.600 dieren. Ganzen, eenden, pauwen, kalkoenen en
vele andere vogels, maar ook de hondengroep en een mooie groep
poezen. Je kunt je voorstellen dat het nogal wat voeten in aarde
heeft om alle werkzaamheden uit te kunnen voeren, maar dat wordt
gelukkig met hart en ziel door iedereen opgepakt.

Akka's Stadsboerderij
In de kinderboerderij van de voormalige dierentuin in Emmen
worden door een prachtig team van vrijwillgers en stagiaires de
schapen, geiten, varkens, volièrevogels, kippen, konijnen, chinchilla's,
cavia's, ratten en andere knaagdieren verzorgd. Een dagelijkse klus
die het team met veel zorg en liefde uitvoert.
Akka's Stadsboerderij is een plek waar veel publiek komt en die ons
een uitgelezen kans biedt om meer te vertellen over het leed dat
wij mensen aan dieren toebrengen. We vertellen onder andere het
verhaal achter de ex-legkippen en laten de feiten van de bio-industrie zien en daarbij ook de achtergrond van 'slacht'konijnen. Om
mensen te enthousiasmeren diervriendelijk te eten, organiseren we
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regelmatig ”Diervriendelijke Kookdemo's” in de boerderij, terwijl Billy
en Sientje (twee varkens) heerlijk toekijken wat er om hen heen in
de boerderij gebeurt.
Op deze opvanglokatie hebben we te maken met hoge kosten voor
voer, stalbedekking en mestafvoer. Maar ook moet de dierenarts hier
vaak ter plekke komen, omdat de dieren die we opvangen vaak oud
en zeer hulpbehoevend zijn. Hooi, voer en bodembedekking kosten
al gauw zo'n 600 euro per maand. Hier komen de behandelingen
van de dierenarts (gemiddeld 250 euro per maand) en de gebruikerskosten van het pand (375 euro per maand) nog overheen.

Akka's Ganzenparadijs
Op het opvangcentrum in Dalen wordt eveneens met een grote
groep mensen, vrijwilligers, stagiaires en internationale helpers (via
netwerken als workaway.info en wwoofnetherlands.org) hard ge-

Kosten die we moeten zien te betalen zijn onder 1.100 euro alleen
al voor het gemengde graan per vier weken. Hierbovenop komt de
energiekosten voor alle verblijven, dierenartskosten, reparatiewerkzaamheden, na een voorzichtige schatting 900 euro per maand.

Uw steun... bedankt!
Al dit werk zouden we niet kunnen doen zonder de steun van iedereen die ons een warm hart toedraagt. Daar willen we jullie allemaal
van ganser harte voor bedanken!
We hopen dat we in de toekomst ook op deze steun mogen blijven
rekenen, want we worden regelmatig met onverwachte kosten
verrast. Afgelopen maand werden we geconfronteerd met een hevig
lekkend dak boven de hondenslaapkamer, dat voor nood gerepareerd
is. Eigenlijk moet het hele dak vervangen worden, maar daar is geen
geld voor dus gaan we het deel voor deel repareren. Hiervoor is veel
geld nodig om materialen te kopen. Wilt u helpen? We kunnen alle
hulp gebruiken in financiële zin, maar ook in handige handen.
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Bedankt voor alle lieve steun en donaties!!!
Jhowo Shak-kya muni Shepdi choe Khor Ling

Wij willen iedereen die de dieren in Akka’s Ganzenparadijs op welke wijze dan
ook een warm hart toedraagt, van ganser harte bedanken voor de steun.
Zonder al deze steun kunnen we niet doen wat we doen!
Uw steun is én blijft broodnodig! Bedankt!

Akka’s Ganzenparadijs SocialMedia
Like en volg onze pagina’s!

r: @Ganzenparadijs
Facebook: @akkas.ganzenparadijs / Twitte
radijs
Instagram: @akkasganzenpa
@akkasstadsboerderij

Vraag naar de folder
Schenken en nalaten

CBF ERKEND GOED DOEL
Erkende goede doelen weten wat ze willen
bereiken, hebben hun organisatie op orde en
vertellen daar open en begrijpelijk over. Voor vragen,
klachten en een actuele lijst van erkende goede doelen:
Centraal Bureau Fondsenwerving, www.cbf.nl.

Postadres: Burgemeester ten Holteweg 47 | 7751 CR Dalen | Kantoor: 0524 - 291 773
KvK 04087996 | Triodosbank NL69 TRIO 0784 7932 04 | BIC TRIONL2U | CBF erkend goed doel

