
Oktober 2022

Oktober 2022 de maand waar we dan toch echt graag onze eerste nieuwsbrief in
maken. Een aantal maanden geleden maakte we bekend dat we hiermee van start

wilde gaan, maar de tijd liet het gewoonweg niet toe om te starten.
Daarnaast wisten we ook niet hoe we een nieuwsbrief moesten maken dus schoven

we het op de lange baan.
Ondanks we nog steeds geen idee hebben hoe we dit het beste moeten doen

hebben we nu toch een poging ondernomen.

Oktober de maand dat december nog zo ver weg lijkt, maar toch al bijna voor de
deur staat. December de maand waarin zo ontzettend veel dieren vermist zullen
raken. Met als grootste oorzaak het vuurwerk. Ondanks de vele waarschuwingen

ieder jaar blijven de vermissingen oplopen. Wij zijn totaal niet tegen vuurwerk, maar
het zou wel erg fijn zijn als dit maar 1 dag duurt. Wist u dat we in september al de

eerste vuurwerkslachtoffers aangemeld kregen? Misschien zelfs wel eerder maar in
september waren het er een aantal waardoor het ons erg opviel.

Ondanks het nu pas oktober is maken wij ons al grote zorgen over die
decembermaand. Een maand dat wij met zijn allen ontzettend druk zijn. De

feestdagen eten we allemaal snel ons eten op en staan we weer paraat voor alle
vermiste dieren. De jaarwisseling is ons team tot diep in de nacht bezig om vermiste

honden thuis te brengen, om baasjes te ondersteunen en om al die vermissingen
online te krijgen. En nieuwjaarsdag beginnen we gewoon weer vroeg in de ochtend
opnieuw waar we rond 3 uur in de nacht mee geëindigd zijn. De jaarwisseling duurt
voor ons ongeveer 4 tot 5 dagen, daarna is het tijd om even adem te halen. Bijna

niemand in ons team viert een jaarwisseling met vrienden of familie. Bijna iedereen
helpt om alles zo snel mogelijk online en veilig te krijgen. Uiteraard geheel vrijwillig

met liefde voor de dieren.

Wij hopen natuurlijk dat uw geliefde maatje niet weg zal lopen maar mocht dit wel
het geval zijn meldt deze dan zo snel u kan bij ons aan:

www.wioa.nl

http://www.wioa.nl


Oktober de maand dat onze voorbereidingen voor de decembermaand al in volle
gang zijn.

Sinds een aantal jaren zijn wij erkend beneficiant van DierenLot en daarbij zijn er
ook een paar leuke acties. Acties waarbij wij als organisatie extra geld kunnen

binnenhalen en zij dit voor ons verdubbelen. Deze acties zijn voor ons van groot
belang omdat wij hierdoor onze materialen aan kunnen schaffen. De 2 acties die

ieder jaar gehouden worden zorgen voor 75% van onze inkomen. De andere 25%
komen binnen door donaties van baasjes en verkoop op onze website.

https://wioa.nl/winkel/

De eerste actie begint al in september en deze loopt t/m 8 oktober.
Voor deze actie hoeven wij zelf niet veel te doen, enkel veel delen.

Alle donaties die via deze actie binnen komen zal DierenLot voor ons verdubbelen.
Onze collectebus blijft heel het jaar bestaan maar enkel binnen de actieperiode is

deze verdubbelaar actief.
Heeft u nog geen donatie gedaan maar zou u dit wel graag willen dan kunt u dat

doen vanaf € 2
Op het moment dat we deze nieuwsbrief schrijven staat onze collectebus al op het

mooie bedrag van € 982
Het grootste gedeelte is binnengekomen tijdens deze actieperiode.

Doneren kan via onderstaande link
https://dierenlot.digicollect.nl/waar-is-onze-angel

Ook heeft Monique uit ons team een persoonlijke collectebus aangemaakt en deze
zal ten goede komen aan onze stichting.

Haar collectebus staat al op €176
Wilt u Monique haar inzet belonen kunt u dat doen via onderstaande link

https://dierenlot.digicollect.nl/waar-is-onze-angel-2

Wij snappen als geen ander dat mensen denken “ jullie doen het toch gratis dus
waar is geld voor nodig”.

Dit is correct, wij doen alles gratis. Alleen alles wat wij doen kost wel geld. Dus
zonder uw hulp kunnen wij niet bestaan.

https://wioa.nl/winkel/
https://dierenlot.digicollect.nl/waar-is-onze-angel
https://dierenlot.digicollect.nl/waar-is-onze-angel-2


De 2e grote actie van DierenLot is de Christmas Challenge. Deze heeft u de
afgelopen 2 jaar mogelijk al eens voorbij zien komen.

Voor deze actie hebben wij als organisatie wel extra werk. En omdat de
decembermaand ontzettend druk is beginnen de voorbereidingen hiervoor bij ons al

in de zomermaanden.
Eerst bedenken we met het bestuur een actie en daarnaast proberen wij ons team te

stimuleren om ook wat te bedenken.
Zo heeft vorig jaar Tjerkje een wandel challenge gedaan voor onze stichting.

Dit jaar zullen wij tijdens de Christmas Challenge meerdere acties online zetten.

● Verkoop van eigengemaakte sleutelhangers
● Verkoop van onze preventie verjaardagskalenders
● Verkoop van onze eigen gemaakte kerstkaarten

Daarnaast zijn onze zoekteam beheerders ( de dames die alle vermissingen
aansturen ) ook nog bezig om acties te verzinnen. Deze acties zijn bij het

bestuur nog niet bekend dus wij kunnen deze nog niet aan jullie presenteren.



De sleutelhanger en de verjaardagskalender Challenge zullen wij online plaatsen
zodra de Christmas Challenge van start gaat.

De kerstkaartenactie zal echter al eerder van start gaan. De exacte datum weten we
nog niet maar we verwachten dat dit in november zal zijn. ( Mogelijk iets eerder want

de kerstkaarten hebben we al klaar liggen )
Er zijn in totaal 16 verschillende kerstkaarten en deze zijn verdeeld over setjes van 8

verschillende kerstkaarten.

Wist u dat?
● Wij als team 365 dagen per jaar geheel vrijwillig voor u klaar staan?

● U alle vermiste “huisdieren” bij ons als vermist kan aanmelden?
● Wij enkel een zoekteam hebben voor vermiste honden maar voor alle andere

dieren ook een vermissing pagina hebben.
● Wij u nimmer om geld zullen vragen voor onze hulp?

● Wij 100% afhankelijk zijn van uw hulp ( op financieel vlak maar ook met het
delen van vermissingen )

● Wij ten alle tijden op zoek zijn naar collega's?
● Solliciteren naar de vrijwillige functie als aansturen zoekteams ( beheerder )

kan via sollicitatie@wioa.nl

mailto:sollicitatie@wioa.nl

