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15 jaar Konijnenopvang Hillegom 
In 2020 bestaat Konijnenopvang Hillegom 15 
jaar. In 2005 bestond er in Hillegom alleen een 
caviaopvang. Vijf jaar later, in 2010, werden er 
ook konijnen opgevangen. Met de verhuizing en 
verandering van het bestuur van de opvang 
werd in 2016 een geheel nieuwe opvang 
neergezet op de huidige locatie in Hillegom en is 
de keuze gemaakt om geen cavia’s meer op te 
vangen. Konijnenopvang Hillegom is toen ook 
een stichting geworden. 

Konijnenopvang Hillegom wenst je 
een gelukkig en liefdevol 2020! 

Wist je dat… 
…we in 2019 ruim 750 konijnen opgevangen en 
uitgeplaatst hebben. 
 
…we de opvang draaiende houden met zo’n 40 
vrijwilligers die zich zowel voor als achter de 
schermen bezig houden met het welzijn van de 
konijnen die onder onze hoede vallen. 
 
… we sinds medio 2019 naast ons informatie-
folder ook een menukaart voor konijnen 
meegeven bij iedere adoptie. Met daarin 
adviezen over wat en hoe je je konijnen het best 
kunt voeren. Daarnaast hebben we ook een 
menukaart speciaal voor babykonijnen. 

Nog meer kennis van konijnen 
In 2019 is de konijnenkennis van onze 
vrijwilligers verder uitgebreid.  
 
TTouch®  
In augustus heeft een zevental vrijwilligers 
de workshop ‘TTouch® bij konijnen’ 
gevolgd bij Rabbits Company. Bij deze 
methode wordt ervan uit gegaan dat er 
een link is tussen lichaamshouding en 
gedrag. Door bewuste aanrakingen, de 
zogeheten TTouches, en lichaamswerk 
kan het dier weer in balans komen en 
ontspannen. Zowel op lichamelijk, 
mentaal als emotioneel gebied. TTouch® 
kan onder andere helpen bij: angst, 
onzekerheid, bijten, krabben, pijnklachten 
en/of ouderdomsklachten. Ook bij het 
koppelen van konijnen, wat best een 
stressvolle situatie is, kan de techniek 
helpen de dieren te ontspannen.  
 

 
 

Opleiding Konijnenwelzijn 
In oktober 2019 is door zo’n 12 vrijwilligers 
gestart met de opleiding Konijnenwelzijn 
bij het Konijnenadviesbureau. In vier 
modules worden onderwerpen behandeld 
die een belangrijke invloed hebben op het 
welzijn van konijnen. 

Wijziging in bestuur 
Eind 2019 heeft er een wisseling plaats-
gevonden in het bestuur. We hebben als bestuur 
afscheid genomen Brenda en Sabine. Nieuw in 
het bestuur is Debby, sinds begin 2019 
werkzaam bij de opvang. Zij neemt de rol van 
secretaris op zich. Yvonne is voorzitter 
geworden (was vice-voorzitter) en Janice 
behoudt haar rol als  penningmeester. 
Wij bedanken Brenda en Sabine voor hun 
jarenlange inzet in het bestuur en wensen 
Debby veel succes en plezier. 
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Vachtverzorging langharige konijnen 
Regelmatig komen er bij ons in de opvang 
langharige konijnen terecht. Uiteraard zorgen wij 
dat ook deze konijnen en goed nieuw thuis 
krijgen. Echter niet zonder een goed advies over 
de vachtverzorging. Ook krijg je in geval je een 
langharig konijn adopteert een strippenkaart 
mee waarmee je nog vijf keer kosteloos bij ons 
terug kunt komen voor vachtverzorging en tips. 
Twee van onze vrijwilligers, Anneliese en Irene, 
zijn opgeleid en gespecialiseerd in de 
vachtverzorging van langharige konijnen. Zij 
helpen en adviseren je graag verder. 

Konijnenwelzijn: de 5 Vrijheden 
Ter bevordering van het konijnenwelzijn 
hanteren wij de volgende 5 vrijheden: 
 
1. Vrij van honger en dorst 
2. Vrij van ongemak 
3. Vrij van pijn, verwonding en ziekte 
4. Vrij van angst en stress 
5. Vrij om natuurlijk gedrag te vertonen 
 
In de opvang verwijzen wij je naar deze 5 
vrijheden en zijn de vrijheden nader 
toegelicht op een groot bord.  

Inentingsdag voorjaar 2020 
De eerstvolgende halfjaarlijkse inentingsdag 
staat gepland op zondag 29 maart 2020. Zet 
deze datum alvast in je agenda. Op deze dag 
kan je je konijnen bij Konijnenopvang Hillegom 
door dierenarts Lodewijk Kamps van Sterkliniek 
Hoofddorp tegen een aantrekkelijk tarief laten 
inenten tegen Myxomatose+RHD1 en/of RHD2.  
Voorjaar 2020, hopelijk vóór 29 maart, wordt het 
nieuwe 3-in-1-vaccin verwacht, waardoor de  
RHD2-vaccinatie ook maar 1x per jaar hoeft.  

Samenloop voor Hoop 
Op 20 en 21 juni 2020 loopt een team van 
vrijwilligers van Konijnenopvang Hillegom 
mee met de Samenloop voor Hoop in 
Hillegom. 
 
SamenLoop voor Hoop is een evenement 
van KWF voor iedereen die iets tegen 
kanker wil doen. Gedurende een 24-uurs 
wandelestafette staan we samen met 
lotgenoten stil bij kanker én vieren we het 
leven. Tijdens het evenement zijn wij 
natuurlijk te herkennen aan onze blauwe  
t-shirts van de konijnenopvang.  
 
Kijk voor meer informatie op: 
www.samenloopvoorhoop.nl/hillegom  

Ons winkeltje 
In ons winkeltje bij de opvang verkopen wij 
leuke en lekkere dingen voor je konijnen. 
Konijnen zijn bijvoorbeeld gek op gedroogde 
kruiden, zoals weegbree en onze zelf 
samengestelde Hillegommix. Hetzelfde geldt 
voor lijnzaadbrokjes, goed voor de vacht en het 
maag-/darmstelsel. Ook voor verrijking, zoals 
speeltunnels en knaagspeeltjes ben je bij ons 
aan het juiste adres. Of wat dacht je van een 
leuk naam-/tekstbordje voor op het verblijf?  
Met de verkoop van deze producten verdienen 
wij een extraatje voor de konijnenopvang.  

Donateurs bedankt! 
Wij willen via deze weg onze donateurs 
nogmaals van harte bedanken voor hun 
bijdrage. Met jouw donatie kan de opvang 
het goede werk ten behoeve van de konijnen 
voortzetten.  
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