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Op de eerste dag van het nieuwe jaar, net zoals vorig jaar, blikken wij terug op 2018. 
Een jaar waarin we veel waanzinnige mooie dingen hebben meegemaakt, maar ook 
hartverscheurend veel verdriet hebben gekend. 2018 had niet slechter kunnen beginnen 
door het onverwachte verlies van twee prachtige viervoetertjes: Laantje en Ritt. De ene 
aan levercirrose en de ander aan hartfalen. Terwijl we nog in diepe rouw waren om deze 
twee lieverds, vochten we als leeuwen om het leven van Gillian te redden die op de 
operatietafel van onze dierenarts lag nadat er een acute alvleesklierontsteking bij haar 
was geconstateerd. Na een zenuwslopende, drie+ uur durende operatie, interne 
opname bij de dierenarts en maandenlang revalideren is ze er uiteindelijk weer bovenop 
gekomen, al blijft ze een zorgenkindje. In juli van 2018 overleed Saartje, onze koe, op de 
dag van haar 15e verjaardag aan een lebmaagbloeding en 16 dagen later overleed 
Misty, onze hoogbejaarde pony aan een koliek aanval. Ook hebben we afscheid moeten 
nemen van Jurban, onze bejaarde Mechelaar. Zijn lijfje was op en versleten. Maar niet 
alleen hebben wij op de zorgdierenboerderij afscheid moeten nemen van een aantal van 
onze zeer geliefde diertjes, ook het adoptiegezin van Bobbie, een collie/stabij mixje die 
wij herplaatst hebben, heeft afscheid van haar moeten nemen. En ook Zorro, de 
10-jarige Beauceron die wij herplaatst hebben nadat zijn familie was overleden, is de 
regenboog over gegaan. 2018 was ook niet het jaar van Jagger die vele operaties heeft 
ondergaan als gevolg van zijn auto-immuum ziekte SLO waarbij uiteindelijk 2 tenen van 
zijn pootje geamputeerd moesten worden en waarvan hij nog steeds herstellende is. 
Maar we hebben niet alleen veel verdriet gekend, maar ook veel vreugde aangezien we 
weer een mooi aantal diertjes hebben kunnen redden en waarvoor wij nieuwe liefdevolle 
gezinnen hebben gevonden. 
 
Het jaar begon goed voor Guusje, de teckel. Guusje was bij ons in de opvang terecht 
gekomen en kwam met een rugzakje binnen (ze was niet in huiselijke kring opgevoed en 
had voorheen altijd buiten gewoond, samen met een andere teckel (reu). Guusje heeft 
bij de van Putten familie en viervoeter broertje Hertog Jan een geweldige gouden mand 
gevonden. 
 
Maar ook voor Kasan, de Duitse herder die in mensonterende omstandigheden leefde 
en ernstig verwaarloosd door zijn voormalige gezin was achtergelaten, is geadopteerd 
door de familie Pruijsers. 
 



Net zoals Tigra, of Tiegje zoals ze liefkozend genoemd wordt door haar nieuwe gezin, 
een mixje afkomstig uit Griekenland die ernstig verwaarloosd en mishandeld werd door 
de stichting die haar naar België had gehaald, heeft haar gouden mandje gekregen bij 
dierenvrienden, de familie Lubbers. Maar het bleef niet alleen bij Tiegje. Kort daarna 
adopteerden zij Buddy, een Westpointertje uit Curacao, die wij tijdelijk in de opvang 
hadden omdat hij met spoed weg moest bij het gastgezin waar hij verbleef nadat hij door 
zijn voormalige gezin, na 3 weken bij hen gewoond te hebben, gedumpt was. Hij had het 
niet beter kunnen treffen. 
 
Ook Kira, de Duitse herder, die wij herplaatst hebben omdat haar voormalige 
eigenaresse te weinig tijd had voor dit madammeke, heeft een gouden mand gevonden 
bij Helga Raes en Walter. 
 
Voor Loutje, de 9 jarige Golden Retriever die door zijn voormalige gezin was verlaten 
omdat er een baby in het gezin erbij was gekomen, stonden de mensen letterlijk in de rij. 
De post van Loutje is viraal gegaan en is meer dan 700.000 keer bekeken. We hebben 
duizenden berichten ontvangen en ons door honderden aanmeldingen heen geworsteld 
en uiteindelijk heeft Loutje zijn gouden mand gevonden bij Sonja en Martin. 
 
Het succes van Loutje werd overtroffen door Duitse dog Pien die wij herplaatst hebben 
omdat haar voormalige eigenaar, na het verbreken van zijn relatie, geen tijd meer voor 
haar had. Binnen enkele uren nadat wij de post van Pien op Facebook hadden 
geplaatst, ontplofte zo’n beetje onze mailbox en Messenger want de berichten voor haar 
bleven maar binnen stromen. Tientallen per minuut. De post van Pien is meer dan 1,2 
miljoen keer bekeken en we hebben meer dan 700 aanmeldingen voor haar ontvangen, 
waaronder die van haar huidige gezin, de familie Claassen. Bij hen heeft Pien een meer 
dan geweldige nieuwe XXXXL mand gekregen. 
 
Maar ook Micha, de Duitse herder die wij herplaatst hebben omdat ze niet geschikt was 
om in de hondensport op topniveau mee te draaien, heeft bij Guda en Rob Blankenstein 
een prachtig mooi leven gekregen als actieve huishond waar recreatief mee wordt 
getraind. 
 
Zo heeft Jesse, een pracht van een golden retriever die weg moest omdat de dochter 
van zijn voormalige gezin allergisch was geworden voor honden en nadat hij 
weggelopen was bij zijn voormalige adoptiegezin en zij hem niet meer terug wilden 
vanwege zijn “vluchtgedrag,” een waanzinnig mooie gouden mand gekregen bij 
ex-gastgezin en tevens KFAAF collega René Grul en zijn vriendin Suzanne Huibers en 
dochter Kiki. 
 
Voor Cody, de Labrador die alles in huis sloopte omdat hij hele dagen alleen in huis 
werd achtergelaten en niet verder dan de tuin kwam of zijn buitenkennel of het stookhok 
in huis, heeft een gouden mand gevonden bij fantastische mensen met een bijzonder 
mooi hart en wel de van der Laak familie. 
 



Maar ook voor Jake, een herdermixje afkomstig uit Griekenland die door een collega 
stichting bij een alleenstaande vrouw woonde en herplaatst moest worden nadat zijn 
voormalige eigenaresse gezondheidsproblemen had gekregen, heeft een heel tof 
mandje gekregen bij Henri en Alie Aardoorn. 
 
En dan was er Woody, de Duitse herder waarvan de eigenaar zelfmoord had gepleegd 
heeft, die na een omweggetje, zijn gouden mand gevonden bij Karine en Cees. 
 
De prachtige minipaardjes Donja en Jewel, die jarenlang dienst hadden gedaan op een 
kinderboerderij en weg moesten omdat de nieuwe eigenaar van de kinderboerderij geen 
toekomst zag in deze twee dames, hebben een gouden stalletje gekregen bij de moeder 
van onze KFAAF collega Angelique Lugtigheid. Het leuke is dat de eigenaar van Donja 
en Jewel, die niet meer in staat is om voor haar paardjes te zorgen, maar die ze altijd is 
blijven volgen en ook contact met ons heeft gezocht voor herplaatsing, haar lieve 
meisjes nog steeds regelmatig bezoekt. 
 
Knaptoet Chili, een Westpointertje uit Curacao, die verkeerd geplaatst was, 
teruggekomen was en waar de stichting die haar bemiddelde het maar niet lukte om een 
nieuw gezin te vinden, hebben wij herplaatst bij de familie Oosterwijk. Corrie en Jan 
waren gastgezin voor Chili maar zodra zij haar pootjes over de drempel stak, waren we 
verkocht en hebben ze haar in hun hart gesloten. 
 
Voor dwergkonijn Tommie, die zijn vriendinnetje was kwijtgeraakt en waar geen nieuw 
vriendinnetje voor hem in het verschiet lag bij zijn voormalige gezin, is geadopteerd door 
Shilo. Tommie heeft bij Shilo een nieuwe vriendinnetje, Teddy, gekregen. Maar niet 
alleen voor Tommie, ook voor Professor Stampie is het ons gelukt om een nieuw 
gouden konijnenverblijf te vinden. Ook voor hem opende onze collega Angelique 
Lugtigheid wederom haar deuren en bofbips Professor Stampie heeft niet 1 maar 2 
vriendinnetjes erbij gekregen. 
 
Ook voor de Weimaraner Karel zijn er dit jaar betere tijden aangebroken. Karel werd 
door zijn voormalige familie flink verwaarloost. Op van de zenuwen heeft hij eerst lange 
tijd in de opvang gezeten bij Kiara en Esmé, een super gastgezin, en vervolgens is hij 
geadopteerd door een prachtige mensen men een geweldig dierenhart: de familie 
Hagoort en hun kinderen Mika en Fenne en viervoeter broertje Spike. 
 
Pechvogel Aiko, een mixje afkomstig uit Roemenië die overal en nergens heeft gewoond 
en van hand tot hand is gegaan waardoor hij zijn vertrouwen in de mensheid volledig 
kwijt was geraakt en waarbij de stichting die hem naar Nederland had gehaald haar 
handen van hem aftrok, zo ook zijn voormalige adoptante, had het niet beter kunnen 
treffen: eerst bij zijn gastgezin, de familie Segers, en vervolgens bij zijn ontzettende toffe 
adoptiegezin. 
 
Dieren die onherplaatsbaar zijn door ziekte of door hun handicap krijgen een gouden 
mand op de zorgboerderij. Ook wij hebben dit jaar gezinsuitbreiding gehad. Begin van 
het haar hebben wij Sammy, een Westpointertje uit Curacao die ernstig gedesocialeerd 



is en een misvormt pootje heeft waardoor hij op drie pootjes loopt, verwelkomt, zo ook 
Lexie, een mix berghond uit Macedonië die ernstig misvormt is. Maar ook Zientje, de 
Golden Retriever met epilepsie en gehoorproblemen die het resultaat zijn van een 
verwaarloosde oorontsteking. Zientje zat samen met border collies Marley en Finn bij 
een gezin en leefden grotendeels buiten op een binnenplaats omdat huisdieren niet 
toegestaan waren in de huurwoning van het gezin. Na de geboorte van een kind 
mochten deze drie lieverds ook ‘s avonds niet meer (stiekem) binnen komen en kregen 
wij het verzoek om ze te herplaatsen. Marley, tegenwoordig ook een van onze 
columnisten, is met haar bofbips in een gouden mandje terecht gekomen bij collega 
Angelique Lugtigheid en Finn is geadopteerd door de familie Bouwmeester. 
 
In het late voorjaar van 2018 hebben we onze dove en blinde clown en IT’er van de 
familie, border collie Alfi, uit het asiel in België gehaald. Alfi was als vondeling door de 
politie naar het asiel gebracht. Zijn voormalige eigenaar liet het afweten om Alfi uit het 
asiel te halen en toen wij het bericht van Alfi voorbij zagen komen hebben wij contact 
opgenomen met Dierenasiel Sint Hubertus Aalst in België en aangeboden om Alfi bij ons 
te huisvesten. Niet lang daarna zijn wij Alfi op gaan halen en is hij onmisbaar geworden 
binnen onze prachtige roedel want we beleven elke dag weer prachtige avonturen met 
Alfi. 
 
Maar ook Jessie, de enige echte gezonde viervoeter uit Roemenië waarvoor wij zelf als 
gastgezin functioneerde nadat ze door Maartje en André gered was van een leven aan 
een ketting buiten op een bedrijventerrein, is bij ons op de zorgdieren blijven wonen als 
therapieviervoeter voor onder andere Alfi en Lexie. 
 
Maar laten we vooral ook Teuntje niet vergeten, het bejaarde Quessantschaapje zonder 
tandjes die zijn vriendje was verloren en bij ons samen leeft met 7 wollen vriendjes. En 
Lizzy, het varkentje met een gedragsprobleem die als huisvarkentje was aangeschaft 
om vervolgens op een paar vierkante meter in de tuin werd gezet en daar zo 
gefrustreerd door was geraakt, dat ze uithaalde naar mensen. Zo ook Rudolphje, ons 
osje die nergens onderdak kon krijgen nadat hij door een groep vegan vrienden gered 
was, hebben wij in huize KFAAF een warme stal gegeven. En onze gevleugelde 
vriendinnetjes Spetter en Plons die woonachtig waren bij het adoptiegezin van Tiegje en 
Buddy, maar die van de gemeente onder andere hun vijver moesten afbreken en op 
zoek waren naar nieuwe plek voor deze twee dames waarvan eentje een oogje mist. 
Voor hen hebben we de “Pien” volière met vijver gebouwd, een project dat mogelijk werd 
gemaakt door de mooie donatie die wij voor de adoptie van Pien van haar lieve gezin in 
ontvangst mochten nemen. 
 
Helaas lukt het niet altijd om een dier te redden. Zo hebben we tijdens de intake bij de 
dierenarts van de prachtige 1,5 jarige golden retriever Django, die een zeer ernstige 
vorm van elleboog dysplasie en heupdysplasie had en die bij ons op de 
zorgdierenboerderij zou komen wonen, zijn gezin moeten adviseren om Django uit zijn 
lijden te verlossen. Deze lieve jongen had verschrikkelijk veel pijn en zijn lichaampje zat 
helemaal op slot. 
 



Gelukkig was er voor golden retriever Faye, ons virtuele adoptieviervoetertje, nog wel 
hoop en kan zij, door de combinatie van medicatie en gewichtsafname, nog prima 
kwaliteit van leven hebben. Wij helpen de mama van Faye bij de dagelijkse en medische 
zorg van Faye. 
 
37 diertjes hebben zich dit jaar aangesloten bij de exclusieve club van KFAAF 
bofbipsen. Van 8 diertjes hebben we helaas en met veel verdriet afscheid moeten 
nemen. Op dit moment hebben we nog 4 viervoetertjes in de opvang zitten waar we 
binnenkort de adoptieprocedure voor gaan opstarten. We hebben het dan over de 
8-jarige Teuntje en de 9-jarige Fientje, de golden retriever en het cocker spanieltje, 
waarvan de eigenaar overleden is en die aan hun lot overgelaten waren. Maar ook over 
de 1 jarige Duuk, de border collie die in de steek gelaten is door zijn voormalige gezin 
omdat zij niet met hem om wisten te gaan. En niet te vergeten de 1 jarige Bobbie, een 
mixje uit Curacao, die bij het verkeerde gezin terecht is gekomen. Allemaal zijn het 
schatten van viervoetertjes waarvoor wij liefdevolle gezinnen gaan zoeken. En daar blijft 
het niet bij, want afgelopen week hebben we wederom twee prachtige en ontzettend 
lieve nieuwe viervoertertjes binnen gekregen die wij ondergebracht hebben bij 
gastgezinnen en binnenkort aan jullie voor stellen. 
 
Niet alleen hebben wij ons dit jaar bezig gehouden met het huisvesten en herplaatsen 
van diertjes. Zo hebben we ook tientallen rondleidingen verzorgd op de 
zorgdierenboerderij en mensen kennis laten maken met onze fantastische diertjes. 
Daarnaast hebben we deelgenomen aan twee dogplonsen, eentje in Markelo en de 
andere in Eibergen en was er weer de Sint KFAAF actie. Voor de winnaars van de 
werelddierendagactie hadden we een massage workshop op de boerderij georganiseerd 
en voor Zientje hebben wij, dankzij een aantal gulle donateurs, zijn grote droom in 
vervulling kunnen laten gaan. Meneertje heeft nu eindelijk een OneBoneOneDog 
zwembad. We hebben 365 verhalen gepubliceerd in twee talen, elke dag eentje. We 
hebben het aantal volgens op onze Facebook pagina verdubbeld en hopen dit in 2019 
wederom te doen. Hoe meer mensen ons liken en volgen, des te groter ons bereik en de 
kans dat we een adoptiegezin voor onze herplaatsertjes vinden. Ons 
slagingspercentage is nagenoeg 100 procent en dat kunnen we alleen bereiken door 
samen te werken. Samenwerken als collega’s onder elkaar en samen met jullie onze 
volgers en vrienden van KFAAF. Door transparant te zijn en eerlijke informatie te geven 
zodat een ieder die een dier van KFAAF adopteert weet waar hij of zij aan begint en 
daarbij ook garantie voor het leven krijgt. Deze bijzondere en unieke werkwijze is 
inmiddels ons handelsmerk geworden, iets waar wij da nook bijzonder trots op zijn. 
 
Ook dit jaar staan een heleboel nieuwe en bekende dingen op stapel. Zo gaan we ons 
eerste boek uitbrengen. Een verhalenbundel van de leukste, meest bijzondere, 
ontroerende en beste verhalen van 2018. Daarnaast gaan we een aantal eigen 
producten op de markt brengen (denk aan hondenbadjasjes, kalenders, voer- en 
drinkbakken, kleding etc.). Naast de vaste activiteiten zoals de valentijnsdag actie, 
werelddierendag actie, de Sint KFAAF actie en de dogplonsen, zullen we dit jaar ook 
een open dag organiseren op de zorgdierenboerderij. Maar daar blijft het niet bij. Er 



staan nog tal van hele toffe, nooit eerder gedane en unieke activiteiten op stapel 
waarover wij jullie later meer vertellen. 
 
Geniet van dit mooie fotoalbum waarbij wij alle diertjes nog eens de revue laten 
passeren. Een dikke dank je wel aan onze lieve collega’s en vrijwilligers voor jullie inzet 
het afgelopen jaar. 
 
Heel veel merci’tjes ook aan jullie, onze achterban en vrienden van KFAAF, onze 
donateurs en sponsoren, onze gastgezinnen en adoptiegezinnen. Wij kunnen dit mooie 
en zeer dankbare werk, hmm… nee beter gezegd: passie, alleen maar doen dankzij 
jullie hulp. Wij hopen ook dit jaar op jullie support te mogen rekenen zodat we samen 
met jullie wederom een heleboel diertjes in nood kunnen redden. 
 
Wij wensen iedereen veel goeds, gezondheid, liefs en een diervriendelijk 2019 toe. 
Dikke poot, lebbers en knuffels names alle diertjes en collega’s van KFAAF. 
 
~ Their world, we just live in it ~ 
 
 


