
Jaarverslag 2017 
 
Het jaar 2017 is voorbij en ik wil stilstaan bij wat wij samen met jullie allemaal bereikt 
hebben. Het jaar 2017 bestond voor ons vooral uit nieuwe contacten en heel veel 
samenwerken met verschillende mensen met uiteindelijk één gezamenlijk doel, dieren een 
mooie toekomst geven die anders ten dode waren opgeschreven.  
 
We hebben 37 honden en 17 katten kunnen laten adopteren in Nederland en er zitten nog 2 
dieren in de opvang in Nederland. Alle door ons herplaatste dieren doen het geweldig bij 
hun nieuwe baasjes in Nederland. 
 
Geweldig dus voor een stichting die persoonlijk contact heel belangrijk vindt en vooral 
dieren een tweede kans wil geven die door omstandigheden zoals o.a. de crisis in 
Griekenland op straat zijn beland. Het zijn vaak deze gedumpte huisdieren die het niet 
redden op straat en vaak aangereden worden of geen voedsel kunnen vinden. Dit is mogelijk 
omdat we samenwerken met een geweldig team van mensen op Kreta en in Athene. Zij zijn 
het die deze dieren voor ons opvangen, verzorgen en ons alle informatie verschaffen. Door 
deze samenwerking kunnen wij samen met jullie, onze donateurs en alle mensen die ons 
volgen en onze dieren delen, op zoek gaan naar een passend thuis. Ook dit is weer een vorm 
van een geweldige samenwerking waar wij jullie heel dankbaar voor zijn.  
 
Aan het begin van het jaar 2017 hebben we voor 8 honden, van iemand in nood op Kreta, in 
samenwerking met een andere stichting in Nederland relatief snel nieuwe huisjes gevonden. 
Het was een lastige klus die veel energie en uiteindelijk alleen maar geld heeft gekost. Het is 
goed zo, deze 8 dieren zijn gered en hebben het nu goed.  
Tijdens onze (werk)vakantie in juni hebben wij bij diverse mensen en asielen voer gebracht; 
uiteindelijk is ruim 1100 kg voer, namens hen die ons daarmee steunen, verdeeld.  
We hebben op kleinere schaal diverse dieren kunnen helpen met een donatie voor voer of 
medische hulp.  
 
Vooruitkijkend gaan we het jaar 2018 met goede moed tegemoet.  Met jullie financiële 
steun door deelname aan de wandeling in April of gulle donaties het hele jaar rond kunnen 
we weer veel hulp bieden.  We streven weer naar een geweldig samenwerking met zowel de 
mensen in Griekenland als in Nederland.  
 
We hebben onlangs een aantal kattenvangkooien op Kreta aangeschaft en in het komende 
jaar willen we diverse groepjes katten vangen, steriliseren of castreren, enten en weer 
loslaten op diezelfde plek (CNVR-methode). Het zijn vooral de kleinere lokale projecten die 
wij aangaan met de mensen die daar wonen. Door die samenwerking met de lokale 
bevolking hopen wij op een verhoogde slagingskans van deze projecten. 
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