BEDRIJFSPLAN
FUNDASHON KUNUKU KAKELVERS
Flor di Cuba 40
Kralendijk

Voorwoord
Onze wens is het opbouwen en uitbreiden van onze non-profit organisatie Fundashon Kunuku
Kakelvers (ook bekend ondr de naam FKK Animal Rescue), gericht op:
-

-

-

-

-

De opvang, de verzorging, het herstel en het (re)socialiseren van vooral (zwerf)honden en
(zwerf)katten
De opvang, de verzorging, het herstel en het (re)socialiseren van door de Politie en/of
Dierenbescherming Bonaire in beslag genomen honden en katten. Deze inbeslagnames zijn
doorgaans het gevolg van verwaarlozing en/of (ernstige) mishandeling van de betreffende
dieren.
Het herplaatsen van bij de Stichting binnengebrachte dieren in een liefdevolle, zorgzame en
veilige omgeving.
Het op- en uitbouwen van een ‘luchtbrug’ tussen Bonaire en Nederland om ook aldaar honden
en katten een nieuwe toekomst te kunnen geven. Met name aan honden is in de Nederlandse
asielen een groot tekort.
Het onderhouden van contact na herplaatsing van dieren met de nieuwe ‘eigenaren’ om
geïnformeerd te blijven over de leefomstandigheden en daarmee het welzijn van het
herplaatste dier.
Het bieden van permanent onderkomen aan vooral honden en katten die, door omstandigheden, niet (meer) te herplaatsen zijn. Door het ‘non-killing’ beleid van de stichting mogen en
kunnen deze dieren bij Fundashon Kunuku Kakelvers in een zorgzame omgeving genieten
van hun resterende jaren.
Het bewust maken van de inwoners van Bonaire voor het dierenwelzijn, de natuur in het
algemeen en de Bonairiaanse natuur in het bijzonder.

Onze organisatie, Fundashon Kunuku Kakelvers, is opgericht op 20 mei 2014 en officieel
ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Nijverheid Bonaire onder
zaaknummer 2422/MK. Het bestuur van de Fundashon Kunuku Kakelvers bestaat uit:
Mevr. P.V.M. Verschoor
Mevr. S. Hoffschlag
Dhr. J.W. v.d. Kouwe

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester

Voor de fysieke activiteiten hebben wij een juiste locatie gevonden aan de Flor di Cuba 40 te
Kralendijk. Het is met recht de perfecte locatie die naadloos aansluit op alle wensen en behoeften van
Fundashon Kunuku Kakelvers. Op deze locatie in de Kunuku (het buitengebied) hebben wij alle ruimte
en mogelijkheden om van vaste waarde te kunnen worden voor het dierenwelzijn op Bonaire.
De locatie is ideaal gelegen in de kunuku (het buitengebied) en biedt voor de bij ons binnengebrachte
dieren een ideale basis om in alle rust en privacy te werken aan hun herstel in afwachting van
herplaatsing in een warme, liefdevolle, veilige en zorgzame omgeving.
Belangrijk in ons idee over de bedrijfsvoering is het nastreven van optimaal welzijn voor dieren,
zonder persoonlijk financieel gewin. Daarnaast hanteren wij een strikt non-kill beleid.
Omwonenden zullen overigens door de ligging van onze locatie geen overlast ondervinden van de
aanwezigheid van de ‘inwonende’ dieren en de overige activiteiten.
De dagelijkse leiding van Fundashon Kunuku Kakelvers is in handen zijn van Mevr. P.V.M. Verschoor.
Alle voorkomende werkzaamheden worden verricht door Mevr. Verschoor, haar echtgenoot Dhr. P.
Kerssemakers en meerdere vrijwilligers.

Met diervriendelijke groeten,

P.V.M. Verschoor
(voorzitter/secretaris)

(penningmeester)
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1 - PERSOONLIJK
1.1 Motivatie
Omgang met mensen en dieren zit bij ons alle drie als het ware in het bloed. Wij hebben onze
werkzame jaren dan ook altijd besteed in het kader van mensen en dieren. Nadat wij elkaar hadden
leren kennen op Bonaire, hebben wij ook snel de keuzes gemaakt, knopen doorgehakt en besloten
om ons met daadkracht in te zetten voor al die zaken die ons na aan het hart liggen. Dit heeft
geresulteerd in de oprichting van Fundashon Kunuku Kakelvers en onze toekomstplannen voor de
verdere uitbouw van de stichting, zodat wij een wezenlijke rol kunnen spelen in het welzijn van de
dieren op Bonaire.
Wij hebben in het verleden vaak de vraag van familie en vrienden gekregen wat ons drijft om toch
weer een nieuw avontuur aan te gaan met onze stichting in plaats van lekker te genieten van het
leven. Iets dergelijks overwegen is voor ons echter geen optie, wij zien alleen maar nadelen in ‘niets’
doen. Ons hele leven zijn wij al bezig met mensen en dieren; met aanpakken, oplossen en doen. Stil
zitten en dadeloos toekijken past niet bij ons!
Met onze liefde voor dieren, in combinatie met ons bewezen doorzettingsvermogen, de jarenlange
werkervaringen en ervaringen met ondernemen willen wij Fundashon Kunuku Kakelvers tot een
blijvend succes maken waar heel Bonaire trots op kan zijn. Door onze positieve eigenschappen als
- kunnen enthousiasmeren,
- mens- en diergericht zijn en
- het tonen van creativiteit, doorzettingsvermogen en ondernemerslust
verwachten wij zeker dat de stichting samen met haar vrijwilligers een goede toekomst met vertrouwen tegemoet kan zien. Door de betrokkenheid van de bevolking bij de dieren en de natuur in hun
eigen omgeving te vergroten zal deze betrokkenheid ook leiden tot meer begrip en respect voor die
zaken, waarvoor men op Bonaire doorgaans geneigd is de ogen te sluiten.
Voor het leiden van en het toezicht op onze locatie aan de Flor di Cuba is een passende oplossing
gevonden. Mevr. P.V.M. Verschoor en haar echtgenoot, Dhr. P.A. Kerssemakers wonen zelf op de
locatie, waardoor een permanent toezicht als ook de voedertijden en de noodzakelijke verzorgingen
voor de aanwezige dieren gewaarborgd zijn.
Dat de betreffende woning niet is aangesloten (!) op de gangbare nutsvoorzieningen (riool, drinkwateren elektriciteitsnet) wordt hierbij door het echtpaar voor lief genomen. Het welzijn van de dieren staat
voor hen op de eerste plaats.

1.2 Toekomst
Dankzij onze locatie aan de Flor di Cuba 40 zien wij grote perspectieven voor Fundashon Kunuku
Kakelvers. Door de beschikbare ruimte van ruim 2 hectare zijn er ruim voldoende
doorgroeimogelijkheden voor de dierenopvang,
Met betrekking tot de dieren werkt de stichting samen met:
-

Stichting DierenLot (Fundashon Kunuku Kakelvers is erkend beneficiant),

-

Stichting Het Waardig Dier,

-

K.P.C.N. (politie Caribisch Nederland) en de brandweer,

-

Stinapa (Stichting Nationale Parken Bonaire),

-

Dierenbescherming Bonaire.

-

Animal Shelter Bonaire,

-

André Hazes Jr. (als ‘ambassadeur’ voor Fundshon Kunuku Kakelvers in Nederland).

Door deze samenwerkingen is er een aanzienlijk grotere slag- en daadkracht ontstaan om steeds
meer dieren uit hun onterende omstandigheden te halen en hen de kans te kunnen geven op een

beter leven in een juiste en liefdevolle omgeving. Ook is ons bereik, mede door de aanwezigheid van
André Hazes als ambassadeur van FKK, op de social media fors gestegen naar een totaal van nu ca.
13.000 volgers
De huidige inkomsten zijn voor het overgrote deel afkomstig uit eigen financiële middelen, donaties en
giften. Daarnaast ontvangen wij ook ‘ondersteuning in natura’ van particulieren en (met name)
Stichting DierenLot Nederland. In de toekomst zullen de inkomsten ook moeten gaan komen uit
subsidies en uit de (kosten dekkende) opbrengsten van activiteiten. Voor het opzetten van (naast een
(naast een verbeterde wetgeving dierenwelzijn) een goede subsidieregeling voor organisaties zoals
FKK neemt FKK ook deel aan de werkgroep ‘Masterplan Bonaire 2020-2030’ in het prioriteitsonderdeel Dierenwelzijn.

Met het oog op een efficiënte bedrijfsvoering, waarbij wij onze visies optimaal kunnen richten op
tastbare zaken, hebben wij de verhuurder van onze huidige locatie (Dhr. I. Wanga) bereid gevonden
om (op basis van lange termijnverhuur) het gehuurde aan de Flor di Cuba 40 te kunnen betrekken.
Het huurbedrag wordt overigens momenteel uit privémiddelen voldaan.
Met dit alles kunnen wij verder uitgroeien tot een degelijke stichting, gericht op dierenwelzijn, dat zijn
weerslag zal gaan vinden onder de lokale bevolking van Bonaire en daarmee een grotere mate van
betrokkenheid bewerkstelligt. Door meer betrokkenheid van de Bonairiaanse bevolking, zal deze
betrokkenheid ook leiden tot meer begrip en respect voor die zaken, waar men momenteel doorgaans
geneigd is de ogen voor te sluiten.

2 – F.K.K. ALS BEDRIJF
2.1 Bedrijfsvisie
Met betrekking tot het dierenwelzijn streven wij naar het optimaliseren van de verzorging en de
opvang van dieren die aan ons zijn toevertrouwd. Ook (indien nodig) het resocialiseren van dieren
speelt hierbij een belangrijke rol in het kader van herplaatsing in een liefdevolle, zorgzame en veilige
omgeving. Alles wat wij doen moet dus uiteindelijk als eindresultaat leiden tot de herplaatsing van het
betreffende dier.
Om meer rijkweidte te kunnen creëren met de herplaatsingen van dieren, is FKK inmiddels ook gestart
met het opzetten en verder uitbouwen van een luchtbrug tussen Bonaire en Nederland. Met 20.000
inwoners zijn de mogelijkheden op Bonaire immers beperkt terwijl er in de Nederlandse asielen bij een
toenemende vraag juist een groot tekort is aan met name honden. Via deze luchtbrug hebben
inmiddels al ca. 200 honden hun weg naar een mooie toekomst gevonden!
Daarnaast kunnen wij met de juiste bedrijfsmiddelen ook een educatieve rol spelen, die bijdraagt aan
de bewustwording over de omgang met dieren. Vaak willen de mensen wel, maar men weet
simpelweg niet hoe en waar te beginnen.
Inmiddels hebben wij van Stichting DierenLot 2 dierenambulances ter beschikking gesteld gekregen.
Met behulp van deze dierenambulances kunnen wij dierenbezitters ook ‘aan huis’ leren hoe bepaalde
behandelingen verricht moeten worden. Denk hierbij aan antivlooien- en tekenbehandelingen, wondverzorging, het geven voeding- en huisvestingsadviezen etc.
Hiermee wordt ook voorkomen dat dieren bij ons worden ondergebracht, terwijl dat achteraf helemaal
niet nodig had hoeven zijn.
Mochten bij ons ondergebrachte dieren niet of moeilijk te herplaatsen zijn, dan biedt Fundashon
Kunuku Kakelvers toch een veilig onderdak, waarbij de ‘oude dag’ van de dieren gewaarborgd zal zijn.
Wij hanteren een absoluut ‘non-killing’ beleid, waardoor dieren, die om wat voor reden dan ook niet
herplaatsbaar, onder onze zorgen kunnen genieten van hun resterende jaren.

2.2 Personeel
Een goed georganiseerde stichting kan niet bestaan zonder de inzet van enthousiaste en toegewijde
medewerkers en sympathisanten. Onze personeelsbezetting ziet er momenteel als volgt uit:
De dagelijkse leiding is in handen van Mevr. P.V.M. Verschoor, bijgestaan door haar echtgenoot. De
inzet van het echtpaar heeft sinds de oprichting van de stichting al tot veel goede resultaten geleid. Dit
alles wordt tot stand gebracht naast hun huidige werkzaamheden elders. Deze werkzaamheden
worden zonder vergoeding van onkosten verricht. Ook word er uit de financiële middelen waarover de
stichting beschikt geen salaris betaald.
Bij deze werkzaamheden voor FKK wordt het echtpaar Verschoor/Kerssemakers gesteund door een
groep van 7 vaste vrijwiliggers. Via de organisatie ‘Bonaire Break’ beschikt FKK (in wisselende
bezettingen) over gemiddeld nog eens 8 vrijwiligers. Al onze vrijwilligers beschikken overigens
(bewezen) over een groot dierenhart, voor ons van FKK is dit ook een absolute must!

2.3 Bedrijfsgegevens
Bedrijfsvorm
Naam
Adres
Telefoon
E-mail
Bankrelatie
Rekeningnr.
Buitenlandcode
Inschrijving KvK Bonaire
RESIN
ANBI-status

: Stichting
: Fundashon Kunuku Kakelvers
: Flor di Cuba 40 – Kralendijk – Bonaire C.N.
: 00599 780 7049 / 00599 780 8020
: knoekkakelvers@gmail.com
: Banco di Caribe
: 31 58 47 01
: BDCCBQBN
: 20-05-2014 – zaaknr. 2422/MK
: 8257.93.701
: Goedgekeurd

Fiscale aspecten en Administratie
De boekhouding en jaarstukken worden verzorgd door:
Administratiekantoor Brandaris – Kaya Nikiboko Zuid 48 of Postbus 343 – Kralendijk – Bonaire C.N.
Contact: Dhr Erik van de Keuken – Mail: info@brandarisbv.com
De aanwezige liquide middelen worden in het geheel besteed aan de werkzaamheden waarop de
stichting zich richt: Dieren!
Er worden dan ook geen onkostenvergoedingen uitgekeerd en ook is er geen loonstaat aanwezig.
Zowel de bestuursleden als de vrijwilligers verrichten de werkzaamheden geheel onbezoldigd..
Mocht FKK haar activiteieten om welke reden dan ook (moeten) beëindigen, dan zullen de na
liquidatie resterende financiën ten gunste van Stichting DierenLot in Nederland komen.

2.4 Locatie
Fundashon Kunuku Kakelvers is gevestigd aan de Flor di Cuba 40. Deze locatie bevindt zich midden
in de kunuku en heeft een oppervlakte van ca. 2 hectare. Op het terrein bevindt zich een woonhuis
met 3 slaapkamers; niet aangesloten op basisvoorzieningen als het elektriciteitsnet, het drinkwatersysteem of het riool.
Op het terrein zijn inmiddels 27 kennels gebouwd waarvan enkele kennels overigens al aan renovatie
toe zijn. Daarnaast zijn er plannen en tekeningen voor nieuwbouw van kennels aanwezig. Deze stap
zal de komende jaren gemaakt moeten worden, de samenwerkingen met de diverse organisatie (zie
punt 1.3) wordt immers steeds intensiever waardoor ook de aanwas van dieren in nood aantoonbaar
is toegenomen.

2.5 Inkoop
De inkoop zal voornamelijk bestaan uit:
-

Drink- en besproeingswater
Dierenvoer
Kleinmateriaal, benodigd voor het verzorgen van de dieren (denk hierbij aan drink- en
voederbakken, reinigingsmiddelen en –gereedschappen voor de kennels en overig
kleingereedschap voor noodzakelijk onderhoud)

Heel hard nodig zijn:
- Palen
- Cement
- Hekwerken/kenneldelen.
- Een solarsysteem voor het voorzien in elektra (inmiddels vrijwel geheel geraliseerd)
- Watervoorzieningsinstallatie inclusief watertanks (minimaal 8m³ totale inhoud)
- Vrijwilligersverblijf
Vooral voor de zaken die heel hard nodig zijn is FKK konstant zoekende naar investeerders en
donateurs. Inmiddels heeft dit al wat vruchten afgeworpen. Onzekere tijden zoals veroorzaakt door de
COVID-crisis zorgen echter regelmatig voor het maken van een ‘pas op de plaats’.

2.6 Risico’s
Cliché, maar ondernemen brengt ook risico’s met zich mee. Risico’s kunnen echter niet bestaan
zonder een maatregel te beschrijven. De belangrijkste risico’s voor Fundashon Kunuku Kakelvers zijn:
Het achterblijven van naamsbekendheid
Zeker bij de starg van FKK was dit een belangrijk aandachtspunt; zonder naamsbekendheid immers
geen donateurs! Met de Animal Rescue dienst heeft FKK zich echter bewezen op ‘de kaart’ gezet. En
extra zet was de uitverkiezing tot Dierenhiulpverlener van het jaar door Stichting DierenLot. FKK was
voorheen al erg actief op de social media, maar deze uitverkiezing, in combinatie met vlak daarna de
bereidheid van Dhr. André Hazes om als ambassadeur van FKK te willen fungeren heeft FKK
inmiddels gebracht naar ruim 13.000 vaste volgers op de social media.
Het verzorgen van educatieve demonstraties over dierenwelzijn zal eveneens leiden tot meer
naamsbekendheid.
Andere risico’s (welke niet of moeilijk door eigen inbreng zijn te beïnvloeden) zijn:
-

Het niet kunnen vinden van voldoende investeerders/donateurs
De natuurrichtlijnen
De manier van handelen door geitenboeren (los lopende dan wel door hen verdacht gevonden
honden worden simpelweg afgeschoten)
De mogelijkheid dat Bonaire ook door een hurricane kan worden getroffen.
Hoewel Bonaire benedenwinds ligt is deze kans niet levensgroot, maar er zal te allen tijde een
risico blijven bestaan dat dit wel degelijk kan gebeuren.

3. Markt
3.1 Doelgroepen
Fundashon Kunuku Kakelvers richt zich op het dierenwelzijn. Dieren zijn moeilijk in aparte doelgroepen te onderscheiden als het om dierenwelzijn gaat. Hoewel de nadruk ligt bij de opvang van
honden en katten zijn bij Fundashon Kunuku Kakelvers in principe alle dieren welkom.
Wij zien het als onze taak de dieren waar nodig te resocialiseren en te herplaatsen in een liefdevolle
en zorgzame omgeving. Maar ook dieren die niemand meer wil zullen bij ons een veilig onderdak
vinden.
Daar wij dankzij Stichting DierenLot de beschikking hebben gekregen over 2 dierenambulances
kunnen wij nu 24 uur per dag, 7 dagen per week klaar staan voor dieren in nood.
Bij deze noodgevallen treden wij ook actief op voor voor bijvoorbeeld WildBird Rehab (met name als
het gewonde of uitgeputte flamingo’s en afgedwaalde jonge flamingo’s betreft) en Stinapa.

3.2 Marktbenadering
- Inzetten van eigen netwerk (positieve mond-tot-mond reclame werkt immers het meest
- Nadrukkelijk de stichting, haar activiteiten en haar medewerkers profileren op Facebook
- Communicatie via de eigen website waar veel informatie en nieuws van de stichting wordt vermeld
- Samenwerkingsverbanden met meerdere partijen (zie ook punt 1.3)
- Samenwerken met bekende relaties op Bonaire (bijv. door toonbank-flyers achter te laten welke men
aan bezoekers kan meegeven of het gezamenlijk organiseren van gerichte activiteiten op het terrein
van de Stichting)
Uiteraard willen wij ook onszelf continu verbeteren. Om adequaat in te kunnen (blijven) spelen op de
verwachtingen en behoeftes zijn wij doorlopend bezig met tevredenheidsonderzoek en het vergaren
‘tips en ideeën tot verbeteringen’.

3.3 Concurrentie
Als non-profit organisatie distantiëren wij ons van het woord ‘concurrentie’. Aangezien het ons gaat om
het welzijn van mens en dier kunnen wij simpelweg ook niet denken in termen als ‘concurrentie’ maar
alleen in termen als ‘gelijkgestemden’ en ‘samenwerken’.
Dit draagt alleen maar bij aan meer efficiency en een sterkere daadkracht voor een ieder die zich als
non-profit organisatie wil profileren. Er moet juist een sterke synergische werking ontstaan.

3.4 Kansen
Door het geven van gastlessen en educatieve acties ‘aan huis’, gericht op het dierenwelzijn, vergroot
de stichting haar naamsbekendheid en zet zich nadrukkelijk op de kaart.
Door onze non-profit instelling kunnen wij niet alleen onze doelgroepen bereiken, maar ook de lokale
bevolking van Bonaire!
De aanwezige ruimte op onze nieuwe locatie biedt volop mogelijkheden voor de stichting om snel in te
kunnen spelen op nieuwe behoeften, nieuwe ontwikkelingen en veranderende omstandigheden.

De locatie midden in de Kunuku biedt (naast de feitelijke bedoelingen) ook veel mogelijkheden om
voor de stichting de zo belangrijke extra financiële inkomsten te generen. Deze opbrengsten komen
uiteraard volledig ten goede aan de Stichting zodat de ‘selfsupporting’ positie groter wordt. Hierbij kan
gedacht worden aan:
- Crowdfunding door middel van het organiseren van open dagen, activiteiten met
werelddierendag, het organiseren van een Nieuwjaarsreceptie etc.
- periodiek een Sterrenkijk-avond midden in de donkere Kunuku inclusief een kop soep
- Toeristen-fototoer door de Kunuku in samenwerking met Big Foot inclusief een drankje
- Kinderfeestjes inclusief drinken met diverse activiteiten als een speurtocht, oud Hollandse
spelletjes, de dieren voeren en/of de jonge dieren de fles geven etc. Een mooie bijkomstigheid
is dat dit ook een educatieve invloed heeft op (dieren)bewustwording
- Aanleg van een ‘snackcorner’ waar men frisdrank, koffie of een kleine snack kan kopen,
uiteraard gebaseerd op bij ons verbouwde ingrediënten en geserveerd door de mensen die bij
ons aan hun welzijn werken.
- Aanleg van een hindernis/survivalbaan

4 – Financieel
4.1 Toelichting
Fundashon Kunuku Kakelvers is in de huidige situatie sterk afhankelijk van het echtpaar
Verschoor/Kerssemakers. Voor hen staat het welzijn van het dier voorop, en horen dieren in een
veilige, beschermende en liefdevolle omgeving thuis. Met hun passie voor dieren is het echtpaar als
vanzelfsprekend bereid zelf veel in te leveren. Het leeuwendeel van het besteedbaar eigen inkomen
wordt gespendeerd aan dieren die zorg nodig hebben; zorg die zij kunnen en willen bieden.
Een kapitaalinjectie middels een subsidie, bestemd voor de doelstellingen zoals in dit bedrijfsplan
voorgesteld, zal zonder meer bijdragen voor een gezonde en aantoonbaar levensvatbare stichting
‘Fundashon Kunuku Kakelvers’. Dat de stichting niet afhankelijk wil worden c.q. zijn van subsidies
wordt cijfermatig toegelicht in de jaarbegrotingen. Op financieel gebied is de doelstelling van de
stichting dat ze onafhankelijk moet kunnen functioneren.
Hiervoor zijn ook enkele commerciële activiteiten noodzakelijk, echter zonder winstbejag. De stichting
is zich er terdege van bewust dat ze kostendekkend moet kunnen draaien en eventuele meeropbrengsten zullen ook terugvloeien in de kas van de stichting en ten goede komen aan verdere uitbreidingen en noodzakelijke investeringen.

4.2 Verkort overzicht lasten/baten
Zie onze jaarcijfers.

4.3 te verwachten grote investeringen
4.3 A - Jaar 2020 – Actuele situatie
Tot op heden beschikt FKK over 27 kennels en ook de stroomvoorziening is inmiddels aangepakt en
voldoet aan alle eisen die wij vandaag de dag mogen stellen. Wij beschikken over een kompleet
solarsysteem met voldoende accucapaciteit om de dagelijkse stroombehoefte af te kunnen dekken.
Laatste punt van aandacht is op dit moment de watervoorziening. Met de beperkte opslagcapaciteit in
combinatie met de steeds grotere behoefte aan (drink)water werd de situatie meer dan eens echt
nijpend. De benodigde watertanks zijn er inmiddels (in totaal kunnen we nu 8 m³ water opslaan) en het
benodigde graafwerk kunnen wij zlef verzorgen. Maar aan nog benodigde materialen zoals leidingwerk, koppelingen, accu’s voor de pompen etc. is er nog een gat te overbruggen van ca. USD 2000
Een uitdaginkje nog dus, maar we hebben wel voor hetere vuren gestaan.

4.3 B – Jaar 2021
Het aanpakken van de seniorenkennel is het eerst volgende belangrijke aandachtspunt. De kennel
verkeert in een niet al te beste staat en bij zware regenval komt de kennel zelfs helemaal blank te
staan. Voor de aldaar verblijvende honden een alles behalve wenselijke situatie.
De tekeningen en de begroting zijn inmiddels klaar, nu de fianciën nog rond zien te krijgen. Aan totale
kosten verwachten wij voor de aangepaste seniorenkennel toch een bedrag van ca. USD 15.000 op te
moeten hoesten. Wij blijven positief en gaan er in ieder geval ‘vol’ voor om ook onze oudere
‘blijvertjes’ een mooie liefdevolle oude dag te kunnen geven in een daarbij passende kennel met
nachtverblijven en een speelveld.
Ook krijgen wij zeker het laatste jaar steeds meer puppy’s in de opvang, dus na de seniorenkennel is
een opvang voor deze pups prioriteit 2. Nu stond een echte puppenkennel stond al langer op onze
wishlist, maar deze is door de grote aanwas aan pups echt noodzakelijk aan het worden. Vandaar
prioriteit 2 dus. Met de puppenkennel willen wij echter flexibel zijn en deze niet op een vaste plek
plaatsen. De keuze is dan ook gevallen op een verplaatsbare puppenkennel, zodat wij ook binnen
onze eigen hekken doorlopend op gewijzigde omstandigheden wenselijke aanpassingen kunnen
maken zodat de puppies ook hun broodnodige rust kunnen hebben. Aan kosten is hier ca. USD 7.500
te reserveren.
4.3 C – Verder in de toekomst
Uiteraard zijn wij met de bovenstaande zaken niet klaar met onze wensen. Zo zijn er inmiddels al
plannen om het gehele terrein van deugdelijke afrastering te voorzien. Zo kunnen wij alle handen op
ons terrein ook daadwerkelijk op ons terrein houden, er zit zo af en toe namelijk ook echt wel een hele
getalenteerde ontsnapper bij de roedel! Dankzij een goede afrastering van het terrein kunnen wij ook
onze ‘notoire stappers’ veilig binnen de omheining houden.
Maar daarmee zijn wij er nog steeds niet! Onze grote kennel zal met een jaar of 2 ook toe zijn aan een
grote renovatie. Met name het speelveld is een aandachtspunt omdat ook hier bij regenval door
steeds sterkere erosie het water zich hier meer en meer begint te verzamelen. Hier zal dus drainage
moeten worden aangebracht en de hele kennel zal opgehoogd moeten worden.
En dan is er nog de infrastructuur op ons terrein, Of infrastructuur? Het zijn nu eerder stukken terrein
waaraan je kan zien dat er meer gelopen word of vaker auto’s komen dan op andere stukken.
Dit aanpakken betekend dus grondegalisatie en bestraten. Aangezien wij toch altijd eerst voor het
belang van de dieren kiezen is dit een punt van aandacht dat nu nog niet een hoge prioriteit heeft,
maar op termijn wel iets om goed aan te pakken.

