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Even voorstellen… 
Wie onze opvang in de afgelopen circa 1,5 jaar 
bezocht heeft of ons op Facebook of 
Instagram volgt, heeft ze vast al eens gezien: 
Onze ambassadeurs (vlnr) Zaza, Fiep, Aagje 
en Pluk. Deze mooie ram (Pluk) en zijn drie 
dames zijn via de dierenambulance in onze 
opvang terecht gekomen. En aangezien we 
nog een mooie groep konijnen zochten voor in 
het ambassadeursverblijf was de optelsom 
snel gemaakt. Ze zijn niet meer weg gegaan. 
Deze Vlaamse reuzen zijn in hun ruime verblijf 
een voorbeeld voor ons en onze bezoekers 
voor het op de juiste manier houden van 
konijnen.  
 

 

Wist je dat… 
… we in 2020 ruim 750 konijnen 

opgevangen en uitgeplaatst hebben. En dat 
ten tijde van corona. 
 
… wij een nauwe samenwerking hebben 
met Konijnencentrum Famke in Beinsdorp. 
Irene van Konijnencentrum Famke is 
gediplomeerd, professioneel konijnen-
trimmer en konijnengedragsdeskundige. 

Voor het eerst konijnen 
Wij realiseren ons dat als je voor het eerst 
konijnen hebt of sinds lange tijd weer 
konijnen, je veel vragen hebt. Kom je bij 
ons een koppel konijnen adopteren dan 
voorzien wij je uiteraard van de nodige 
informatie en beantwoorden we al je 
vragen. Naast de mondelinge voorlichting 
krijg je deze info nu ook mee in een folder 
om thuis nog eens rustig na te lezen. 
 

 

Castreren/steriliseren konijnen 
Alle konijnen in onze opvang worden 
gecastreerd of gesteriliseerd. De voornaamste 
reden van castratie of sterilisatie is meestal het 
voorkomen van een nestje. Minstens zo’n 
belangrijke reden van castreren / steriliseren is 
het tegengaan van hormonaal gedrag, zoals 
agressiviteit en dominantie, schijnzwanger-
schap en ‘op elkaar rijden’. Tot slot voorkom je 
met sterilisatie van de voedster mogelijke, veel 
voorkomende baarmoederontstekingen en 
baarmoedertumoren op latere leeftijd. In 
samenwerking met Dierenkliniek Muiderbos 
(voorheen Sterkliniek Hoofddorp) werken wij 
aan een informatiefolder voor de nazorg van 
net gecastreerde / gesteriliseerde konijnen. 

Geen entdag voorjaar 2021 
De halfjaarlijkse entdag kan dit voorjaar 
helaas wederom niet doorgaan vanwege de 
coronamaatregelen. We zetten nu in op het 
najaar. Wij adviseren je konijnen wel te laten 
inënten. Ga hiervoor naar de dierenarts. 
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Erkend beneficiant Dierenlot 
Sinds medio 2020 is Konijnenopvang Hillegom 
erkend beneficiant van Stichting Dierenlot, wat 
betekent dat wij in aanmerking kunnen komen 
voor een financiële bijdrage vanuit de gelden 
door de steun van de donateurs en deelnemers 
aan de loterij voor dieren die de Support Actie 
voor Stichting DierenLot organiseert. Daar zijn 
wij trots op en heel blij mee. Wij hebben in 2020 
een eerste aanvraag ingediend en toegekend 
gekregen ten behoeve van het verbeteren 
(ophogen) van de konijnenflats. In 2021 willen 
wij een aanvraag doen voor een bijdrage aan 
een quarantaineruimte (zie verder hieronder 
‘Voorbereid de zomer tegemoet’). 
 

 

Volg jij ons al op Social Media?  
Wij zijn actief op zowel Facebook als 
Instagram. We delen hier regelmatig actuali-
teiten, konijnenweetjes, foto’s en video’s. En 
winacties! Soms zetten we een opvang-
konijn die op zoek ik naar een nieuw baasje 
hier even extra in de spotlight. Zoek ons 
eens op! We vinden het leuk om een reactie 
op onze posts te ontvangen. 

 

Donateurs bedankt! 
Ook in een bewogen jaar als 2020 hebben wij 
gelukkig kunnen rekenen op de financiële 
steun van onze donateurs. Dank daarvoor. 

The Christmas Challenge 
Wat een hilarische afsluiting van het jaar 
hadden wij. Wij hebben deelgenomen aan 
de Christmas Challenge van St.DierenLot. 
We hadden bedacht om mondkapjes met 
een afbeelding van een aantal van onze 
opvangers met een kerstmutsje op te 
verkopen. Wat een succes was dat! Er zijn 
zo’n 1.200 mondkapjes verkocht. De totale 
opbrengst van de actie heeft ons €3.440 
opgeleverd. Een bedrag dat door 
St,DierenLot verdubbeld is. Wat zijn wij 
hier blij mee! Dank aan alle kopers en 
donateurs. En bijzondere dank aan 
tuincentrum Global Garden in Zwaans-
hoek waar we een aantal zaterdagen 
hebben gestaan om te verkopen. Ook de 
vrijwilligers hebben in hun netwerk heel 
wat kerstkonijnenmondkapjes verkocht. 

Voorbereid de zomer tegemoet 
Terugkijkend naar afgelopen zomers maken wij 
ons grote zorgen over de steeds extremer 
wordende hitte. Konijnen kunnen niet goed 
tegen warmte en wij houden dan ook iedere 
keer ons hart vast tijdens een hittegolf. 
Alhoewel we nu nog midden in de winter zitten, 
zijn wij al druk aan het nadenken over hoe we 
de konijnen in de zomer, zodra het nodig is, een 
paar graden koeler kunnen huisvesten. We 
onderzoeken hiervoor ook de mogelijkheid voor 
een quarantaineruimte die we kunnen voorzien 
van een airco, denk aan een schuur. Een ruimte 
die we daarnaast kunnen gebruiken voor zieke 
en van operatie herstellende konijnen.  


