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Vanuit onze visie en missie vinden we dat alle dieren, in het bijzonder katten, recht hebben op een 
zorgenvrij bestaan. Wij realiseren dit door opvang te bieden aan katten uit alle windstreken en ervoor 
te zorgen dat deze katten een goed huis gaan vinden. 
 
In 2021 en 2022 zijn er 84 katten opgenomen door de stichting.  Dit kan zijn door eigenaren die afstand 
(moeten) doen van hun huisdier, maar ook zijn er veel die geen vaste verblijfplaats hadden. 
Bijvoorbeeld kittens die zijn gevonden of oudere zwerfkatten die anders niet zouden overleven. 
 
Een paar voorbeelden: 

 Door een huisuitzetting was er geen plaats meer voor 16 katten, 
 Uit Witteveen een zwerfmoeder met 3 kittens, 
 Bospark Lunsbergen Borger; wilde zwerfmoeder met 2 kittens; vraag van campingbewoners 
 Bungalowpark bij Veendam; 2 wilde moeders met 10 kittens, 
 Gechipte aidskater opgenomen met extra behandelingen, 
 11 wilde zwerfkatten industrieterrein  

o Hiervan waren 3 zwanger, alle kittens zijn herplaatst. 
o Dit is een doorlopende actie, in overleg met gemeente. 

 Etc. 
 
Hieronder vindt u overzicht van de aantallen 
 
Aantal katten in onze opvang   
  1 januari 2021 1 januari 2022 22 december 2022 

  165 202 174 
nieuw 65 19   
overleden 10 11   
herplaatst 18 36   

 
 
Opleidingen 
De Stichting Huis van Dina werkt op het gebied van de opleiding tot dierverzorgers samen met AOC 
Terra. Ook hier is onder de maatregelen van 2020 en 2021 dit tijdelijk gestopt en zodra het weer kan 
wordt deze samenwerking weer opgepakt. Gespreid over het jaar zijn normaal gesproken gemiddeld 
ca. 5 stagiaires onder leiding en begeleiding van onze vaste medewerkers werkzaam. De stichting Huis 
van Dina is een erkend leerbedrijf en biedt onder andere stageplaatsen voor de opleiding 
Dierverzorging mbo-niveau 2 t/m 4. 
 
Dierenarts 
Naast de benodigde dierenartsbezoeken wordt de stichting maandelijks bezocht door de dierenarts 
van de Sterkliniek in Emmen. Dit mede voor de begeleiding en opleiding van onze verzorgers. De 
dierenarts ondersteunt bij de behandelingen die op onze locaties worden verricht en kan eventueel 
extra behandelingen, die niet aanwezig zijn of waarvoor de kennis/middelen ontbreekt, inzetten via 
de praktijk.  
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Wie werken er bij? 
De dagelijkse werkzaamheden worden door een aantal vaste medewerkers gedaan. Zij zijn naast de 
verzorging van de dieren ook verantwoordelijk voor het begeleiden van de vrijwilligers, hulpkrachten 
en de aanwezige stagiaires. Ook mensen in een re-integratie- of arbeidsparticipatietraject krijgen bij 
ons de kans om hun plek weer te vinden. Wij kunnen niet zonder onze vrijwilligers. Zij helpen bij de 
dagelijkse verzorging van de dieren en schoonmaak, knuffelen met katten, zijn pleegmoeder voor 
kittens en honden, en onderhoud.  
 
Dierenlot 
Sinds medio september is de Stichting Huis van Dina erkent beneficiant van Dierenlot; voor ons een 
erkenning voor het werk wat we doen. Naast de erkenning is stichting Dierenlot een donateur in het 
verbeteren van de huisvesting, verdubbelen van donaties doormiddel van bepaalde acties en 
ondersteunen doormiddel van diervoeder en overige benodigdheden voor de katten. 
 
Verbetering huisvesting 
Begin 2022 heeft stichting Dierenlot een financiële toezegging gedaan waardoor, op onze 3 locaties, 
buitenverblijven gebouwd, verbouwd en uitgebreid zijn. Hierdoor hebben nu alle 22 kamers een eigen 
buitenverblijf gekoppeld aan iedere kamer. Ook hebben we individuele kamers voor bijzondere 
gevallen waarbij het isoleren van groepen noodzakelijk is. Hierbij kan gedacht worden aan katten met 
aids die extra vatbaar zijn voor ziekten. 
Naast het verbeteren van de huisvesting is er geïnvesteerd in de verbetering van de ziekenboeg. De 
investering hierin heeft twee voordelen: de kosten van de dierenarts zullen dalen doordat meer 
zorghandelingen door eigen medewerkers / stagiaires / vrijwilligers kunnen worden uitgevoerd en de 
zorg voor de katten is dichter bij waardoor direct geacteerd kan worden bij een substantieel deel aan 
ziektebeelden. De verbetert het algehele welzijn van de katten. 
 
Acties. 

 Rond de kerstdagen heeft Dierenlot altijd een ‘Christmas Challenge’. We starten dan een eigen 
fondsenwerving via de site van Dierenlot. De opbrengst wordt dan, tot maximaal € 2.500, 
verdubbeld. In zowel 2021 alsook 2022 is dit doel behaald! 
Bij onze opvang vangen we, in overleg met de gemeente Emmen, ook de zwerfkatten van het 
industrieterrein van onze locatie op. Deze hebben een eigen verblijf. De Kerstactie van dit jaar 
is bedoeld voor een extra blokhut en verwarming. 

 Gemeente Emmen liet de medewerkers kiezen of ze hun kerstpakket wilden of dat ze het 
bedrag aan een stichting wilden schenken. Hierdoor kregen we een geweldig bedrag van 
1.710.00 

 Enkele andere stichtingen die anoniem willen blijven hebben ons een bedrag geschonken. 
 Via onze facebook pagina ontvangen we regelmatig incidentele donaties. 

 
 
 


