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Wat een jaar!

VOORZITTER
FONDSENWERVING

Liesbeth Volmuller
l.volmuller@gmail.com
06-80144011
SECRETARIS

Annemarie Schrage
tonannemarie@hotmail.com
06-11207103
PENNINGMEESTER
COÖRDINATOR VRIJWILLERS

Christien Brandner
c.brandner65@kpnmail.nl
06-51670228

COÖRDINATOR
VRIJWILLIGERSACTIVITEITEN

Suzanne van der Linden
suutjevdl@hotmail.com
06-28198084
ALGEMEEN BESTUURSLID
AAISCHEMA

Barbara Beernink
d.beernink@kpnmail.nl
06-11207103
COÖRDINATOREN
WANDEL- EN ZORG

Sonja Moerman
sonja.moerman@divoo.nl
06-30291706

Beste vrijwilligers, ten eerste hoop ik dat jullie in goede gezondheid zijn. Een terugblik op afgelopen jaar is moeilijk. Waren we in maart nog volop aan het aaien, toen werd het opeens stil. Wij allen hebben meegeleefd met de tehuizen die
het zo moeilijk hebben en met name de bewoners die wij
soms al jaren kennen. In september hadden we nog even
hoop om weer te beginnen. Dat lukte ook bij De Tuinen en de
Lansingh, maar toen kwam de tweede golf. Wel werden er
nog hondjes uitgelaten van ouderen die kortstondig onthand
waren. Zie hierover verder in de nieuwsbrief.
Een aantal activiteiten van ons kon ook niet doorgaan: de
Hondenplons, gemeenschappelijke wandeling en de najaarsbijeenkomst. Dit hebben we echt gemist want dat waren de
gelegenheden waar we elkaar konden treffen.
Gelukkig hebben wij onze hondjes nog. Dankzij hen kunnen
wij lekker naar buiten en, op afstand, contact hebben met anderen. En natuurlijk de hele dag knuffelen.
Wij hebben de goede hoop dat we in het voorjaar weer aan
de slag kunnen. Hopelijk staan jullie allen weer paraat. Het zal
even wennen zijn, maar als je dan weer ziet hoe de mensen
en honden ervan genieten dan komt alles weer goed.
Wij, het bestuur, wensen jullie en natuurlijk jullie hondjes een
fijne kerst en hopelijk een rustige nieuwjaarswisseling. En
vooral een gezond 2021!

Rabo Clubsupport
Dit jaar hebben we weer meegedaan aan de Rabo Clubsupport. Ondanks het feit dat we dit minder kenbaar konden maken, vorig jaar deelde we flyers uit tijdens de Hondenplons,
hebben wij toch nog € 560,19 ontvangen . Aan allen die op
ons gestemd hebben heel hartelijk dank.

Annemarie Schrage
tonannemarie@hotmail.com
06-11207103
NIEUWSBRIEF

Cintha Swalue
Liesbeth Volmuller
INFO

Info@divoo.nl
Onze website
www.divoo.nl
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Sophia Vereeniging
Onlangs zijn wij in contact gekomen met de Sophia Vereeniging( ja met dubbel ee). Omdat ik nooit van hen gehoord
had, ben ik op hun website gaan zoeken. Ik was aangenaam verrast en wil graag wat ik vond met jullie delen.
“ De Sophia Vereeniging voorkomt dierenleed al sinds 1867.
Gecoördineerd door een klein team in Amsterdam zetten
duizenden dierenliefhebbers door het hele land zich dagelijks in voor de huisdieren. Middels petities en ingezonden
brieven vragen zij de politiek om dieren beschermende en
strenge handhaving.
Ook voeren zij publieks- en voorlichtingscampagnes. Dierenleed pakken zij zo bij de bron aan. Daarbij staan de belangen van het dier voorop, iet van de eigenaren. Hun doel
is een goed leven voor alle huisdieren: geen huisdieren
meer die lijden, in het asiel belanden of zwervend op straat
terecht komen”
Wil je meer over hen weten ga dan naar www.Sophia-Vereeniging.nl en ze hebben ook leuke kerstcadeau’s.

Dank je wel Marianne!
Marianne Beukers heeft na 10 jaar afscheid genomen
als voorzitter van DIVOO. In al die jaren heeft zij op
haar eigen, vaak diplomatieke, wijze van DIVOO een
gezonde en gezellige club gemaakt. Het aantal vrijwilligers is uitgebreid en met name het aantal tehuizen dat
bezocht worden is gegroeid. Ze heeft brandjes geblust, contacten gelegd, het bestuur in het gareel gehouden en was altijd bereikbaar. Kortom we hadden
geen betere voorzitter kunnen hebben. Gelukkig is ze
niet helemaal weg, ze blijft met haar Gijs aaien in de
Oudelandse hof en Veenhage.
Marianne, helaas door dat stomme Corona hebben wij
officieel geen afscheid kunnen nemen. Maar dat komt
nog.
Namens het bestuur en alle vrijwilligers ontzettend bedankt!
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WORD
DONATEUR!
AL VOOR 12 EURO PER
JAAR KUNT U DONATEUR ZIJN VAN DIVOO.
ZORG DAT WIJ LIEFDE EN
KAMERAADSCHAP KUNNEN BRENGEN EN GEEF!
Ga naar www.divoo.nl voor meer
informatie.
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Bedankt, mevrouw Maasland!!
Het kan eenieder overkomen; tijdelijk uitgeschakeld zijn door
een operatie, ongeluk of ander lichamelijk ongemak waardoor
je niet in staat bent je eigen hond uit te laten. Gelukkig staan
dan onze wandelvrijwilligers klaar om hulp te bieden.
Zo ook bij mevrouw Maasland uit Bergschenhoek. Na een
flinke hartoperatie was zij nog lange tijd niet in orde.

GEKKE HOND!
Ook sommige honden moesten
even wennen aan de coronatijd.
Baasjes thuis maar alle vaste
rituelen en tijden lagen overhoop. Guus vond het maar
vreemd, lag zich maar een
beetje beledigd te vervelen en
het duurde even voor hij z’n
draai weer had gevonden. Hij
bedacht ook zelf een goede
oplossing; ik zet een interessante bril op en ga óók thuiswerken!!

Ruim vijf weken heeft ze
hulp gekregen van Divoo om haar Shih tzu
Snoopy lekker te laten
wandelen. Een makkelijk en vrolijk hondje.
Mevrouw Maasland ging
langzaam aan, stapje
voor stapje vooruit en
stond uiteindelijk weer
stevig genoeg op haar
benen om het zelf weer
te gaan doen.
Ze was ontzettend blij
met en dankbaar voor
de hulp die ze heeft gekregen van Divoo en daarvoor ontvingen wij van haar een fijne donatie.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Het is al vaak genoeg gezegd en geschreven; corona gooit
roet in het eten dit jaar! Ook voor de bewoners van de tehuizen waar wij met onze vrijwilligers graag komen om de mensen een uurtje te vermaken met onze honden. Helaas ligt het
aaien vrijwel overal stil sinds maart.
Gelukkig zijn we sinds eind september in De Tuinen in Bleiswijk wél van start gegaan met een klein groepje. Alles is goed
geregeld en voorzien van een speciaal, medisch mondkapje
kunnen we de bewoners tóch wat afleiding bieden door de
aanwezigheid van de hondjes.
Er wordt naar hartenlust geaaid en geknuffeld. We hopen uiteraard dat we dit met elkaar in goede gezondheid kunnen
blijven voortzetten in 2021!
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Tips met je huisdier thuis tijdens corona
klik op de tekst hierboven voor de link naar de webpagina

Door de maatregelen vanwege het Coronavirus zijn veel
mensen momenteel vaker thuis of thuis aan het werk. In veel
gevallen met huisdier! De extra tijd samen met je huisdier
biedt ook voordelen! Hierbij een paar leuke tips voor als je
komende tijd extra veel thuis bent met je huisdier.
Binnen spelen met je hond
Ben je veel thuis (aan het werk), dan heb je niet de hele dag
tijd om samen met je hond te besteden. Dat hoeft ook niet!
Als je extra veel thuis bent, houd dan voor jezelf en je huisdier zoveel mogelijk dezelfde routine aan als normaal. Je
huisdier is hier namelijk aan gewend en ook voor jezelf is het
fijn om hetzelfde ritme en dezelfde werktijden als normaal
aan te houden. Het is dan ideaal als je huisdier zichzelf ook
lekker kan vermaken. Geef je hond hiervoor een uitdagend
speeltje waar hij zijn energie in kwijt kan en een tijdje mee
bezig is. Wist je dat honden zelfs televisie kijken? Ja echt!
Een potje tennis en natuurprogramma’s met andere dieren
zijn vaak favoriet.
Hondenspeeltjes voor alleen vermaak
Rubberen hondenspeeltjes zijn uitermate geschikt voor alleen vermaak. Houd altijd een oogje in het zeil als je je hond
alleen laat spelen.
Denkspelletjes voor honden
Denkspellen, oftewel braingames, voor honden zijn te vergelijken met een puzzel voor het baasje. Het brein wordt gestimuleerd en de hond kan hierin zeker zijn energie kwijt!
Daarnaast zijn deze spelletjes heel interessant en leerzaam.
Er zijn veel type braingames, van een snackbal tot trainingsspellen. Een kwartier ‘puzzelen’ voor de hond staat gelijk
aan een uur wandelen. Daarna houdt hij een voldaan gevoel
over door de gevonden beloning na het ‘puzzelen’. Tijd om
uit te rusten dus!
Kinderen en de hond thuis
Grote kans dat je kinderen nu ook thuis zijn. Een leuk voordeel om extra veel samen met de hond te spelen en ook
leuk vermaak voor de kids! Hiervoor zijn verschillende leuke
spellen voor binnen die de onderlinge band versterken.
Denk aan samen verstoppertje spelen, balletje balletje of het
leren van nieuwe commando’s. Ook trekspellen zijn erg geschikt om samen te spelen..
Buiten spelen met je hond
Als je geen klachten hebt zoals griep, koorts of verkoudheidsklachten, kun je gewoon met je hond naar buiten. De
hond is van nature een jager. Tijdens een wandeling met je
hond zijn apporteerspellen ideaal om beweging van je hond
te stimuleren.
VEEL SUCCES!
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ONZE VASTE CONTACTPERSONEN
CHRISTIEN
OUDELANDSE HOF 1
06-51670228
MONIQUE
OUDELANDSE HOF 2
06-22820303
PAMELA
OUDELANDSE HOF
WESTPOLDERHUIS
06-30606370
MARIANNE
OUDELANDSE HOF
VEENHAGE
06-13747770
LIESBETH
DE NIEUWE LANSING
BERKENDAEL ZORGVILLA
06-80144011
ANNEMARIE
DE ORANJEHOECK
DE TUINEN
06-11207103
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Een speciaal bedankje aan onze DONATEURS:
•
•
•
•
•
•
•

Stand-By Graphic Services VOF
Pets Place
Sonja’s Vitaminebron
Keurslagerij Lansingerland
Pelgrimshoeve
Gemeente Lansingerland
En alle anderen die ons ondersteunen en adviseren

Fijne Feestdagen allemaal!
PAGINA 5

