Beleidsplan 2020 FELIDA Big Cat Centre

April 2019 – De uit Bulgarije geredde leeuwenwelp Masoud groeide flink
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1. Projectgegevens
FELIDA Big Cat Centre is een opvangcentrum voor grote katachtigen in Friesland. Het is één van de
opvangcentra van de internationale dierenwelzijnsorganisatie FOUR PAWS International (hierna:
FOUR PAWS), die in Nederland werkzaam is onder de naam VIER VOETERS. Samen met LIONSROCK
Big Cat Sanctuary in Zuid-Afrika, TIERART Big Cat Centre in Duitsland en Al Ma’wa for Wildlife and
Nature in Jordanië, heeft FOUR PAWS een robuust netwerk van opvangcentra waarmee zowel snelle
als duurzame oplossingen gevonden kunnen worden voor grote katachtigen in nood.
Het opvangcentrum in Nijeberkoop werd in 1992 opgericht door Stichting Pantera, en heeft al een
lange geschiedenis van opvang van wilde dieren. Toen Stichting Pantera in financiële nood raakte,
werd FOUR PAWS verzocht de zorg voor de daar 27 aanwezige katachtigen en het opvangcentrum
zelf over te nemen. Daarvoor richtte FOUR PAWS de nieuwe Stichting FELIDA op, die in 2014 het
opvangcentrum en de zorg voor de dieren daar overnam.

1.1 Locatie
Naam
Adres
Postcode / plaats
Gemeente
Provincie

FELIDA Big Cat Centre
Grindweg 22
8422 DN Nijeberkoop
Ooststellingwerf
Friesland

1.2 Belang
FELIDA Big Cat Centre in Nijeberkoop levert een belangrijke bijdrage aan dierenwelzijn. Er wordt
professionele opvang geboden voor grote katachtigen die in gevangenschap geboren zijn en om
verschillende redenen elders moeten worden ondergebracht. Het team bij FELIDA is gespecialiseerd
in de zorg voor dieren met fysieke en psychische problemen, en daarom kunnen dieren die
gedurende langere termijn intensieve monitoring en specialistische zorg nodig hebben, goed bij
FELIDA terecht. Daarnaast is er plek voor dieren die op korte termijn hulp nodig hebben en tijdelijk
geplaatst moeten worden voordat ze in een ander opvangcentrum van FOUR PAWS terechtkunnen.
Het opvangcentrum heeft beperkte ruimte, waardoor het met name geschikt is voor tijdelijk verblijf
en voor dieren die specialistische zorg nodig hebben. Deze dieren hebben niet meteen baat bij
grotere verblijven, maar moeten eerst het vertrouwen in zichzelf en hun verzorgers opbouwen,
waarvoor beheerste en overzichtelijke omstandigheden het meest geschikt zijn. Bovendien krijgen de
dieren verrijking, gedragstraining en intensieve zorg. Omdat de faciliteiten verouderd zijn en niet
optimaal gebruik maken van de beschikbare ruimte, onderzoekt FELIDA de mogelijkheden voor
renovatie, met als doel de special care functie te behouden en uit te breiden. Tevens wordt wanneer
er zich een geschikte locatie aandient, onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om een nieuw
centrum te bouwen. In een nieuw opvangcentrum met betere en ruimere faciliteiten kan FELIDA
permanente hulp bieden aan meer grote katachtigen.
Ten slotte is educatie een belangrijk aspect voor FELIDA. Door middel van rondleidingen op
bezoekersdagen, bezoeken aan scholen en andere instanties en informatievoorziening via folders, de
website en sociale media wordt voorlichting geboden aan belangstellenden. Ook scholieren en
studenten krijgen de mogelijkheid om te leren over grote katachtigen en de zorg voor deze dieren in
gevangenschap, bijvoorbeeld in de vorm van informatie voor onderzoek en stageplekken. Tevens
biedt het opvangcentrum mogelijkheden voor wetenschappelijk onderzoek door dierenartsen.
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2. Organisatie
In december 2013 werd Stichting FELIDA opgericht. De stichting is sinds april 2014 eigenaar van het
opvangcentrum in Nijeberkoop en in opdracht van FOUR PAWS verantwoordelijk voor het
management en de zorg voor de opgevangen dieren.

2.1 Bestuur FELIDA
Het bestuur van FELIDA moet bestaan uit twee bestuursleden die aangesteld zijn door en werkzaam
zijn voor FOUR PAWS. Het derde en eventueel aanvullende bestuursleden hebben de Nederlandse
nationaliteit en zijn woonachtig in Nederland.
Door het onverwacht overlijden van Helmut Dungler, FELIDA voorzitter en tevens oprichter van FOUR
PAWS, is de positie van voorzitter van FELIDA sinds 6 januari 2020 vacant. De positie zal in Q2 van het
jaar vervuld worden door een nieuwe, door FOUR PAWS aangestelde medewerker. Het Nederlandse
bestuurslid is een voormalig medewerker van VIER VOETERS.
Voorzitter
Bestuurslid
Bestuurslid

Vacant sinds 6 januari 2020
Ioana Dungler (Director of Wild Animals FOUR PAWS)
Helma van de Vondevoort

2.2 Medewerkers FELIDA
Het team medewerkers van FELIDA wordt geleid door een fulltime manager met veel ervaring in de
opvang van wilde dieren. De vice locatiemanager en twee parttime dierverzorgers werken parttime
en hebben allen een relevante opleiding op MBO niveau-4 afgerond.
Locatiemanager
Vice locatiemanager
Dierverzorger
Dierverzorger

Simone Schuls
Juno van Zon
Erin Liewes
Afien Groenhof

2.3 Andere betrokkenen
Naast de bestuursleden en medewerkers van FELIDA zijn er op verschillende niveaus medewerkers
van FOUR PAWS, medewerkers van VIER VOETERS en externe deskundigen betrokken bij het
opvangcentrum. Zij hebben verantwoordelijkheden op het gebied van beleid, administratie,
communicatie en fondsenwerving. Ook medewerkers van andere dierenwelzijnsprojecten van FOUR
PAWS zijn betrokken en ondersteunen het FELIDA-team als het om verzorging en dierenwelzijn gaat.
Externe deskundigen ondersteunen het opvangcentrum als het gaat om ontwerp en onderhoud van
faciliteiten, veiligheid van het centrum en medische zorg en gezondheidszorg voor de dieren.
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3. Activiteiten 2019
FELIDA is werkzaam als opvangcentrum van FOUR PAWS, onder een door het Ministerie van
Economische Zaken verleende ontheffing voor de opvang van katachtige roofdieren (Felidae). De
ontheffing is geldig van 15 april 2016 tot 15 april 2021 en zal daarna verlengd moeten worden.

3.1 Successen
In maart verhuisde tijger Caruso van FELIDA naar LIONSROCK Big Cat Sanctuary. Dankzij intensieve
zorg bij FELIDA, verbeterde zijn fysieke en geestelijke gesteldheid en was hij in 2019 klaar voor een
nieuw leven. Na de voorbereidende crate training liep Caruso in maart zonder verdoving zijn
transportkist in en reisde hij zonder problemen naar LIONSROCK, waar hij zich al snel thuisvoelde.
In mei kwamen drie nieuwe leeuwen aan, die in 2018 door FOUR PAWS waren gered uit een illegale
dierentuin in Albanië. De leeuwen hadden ernstige gezondheidsproblemen en FELIDA startte met
medische controles en behandelingen om hun conditie te verbeteren. Leeuwen Lenci en Bobby
konden geholpen worden aan gebitsproblemen, een hernia en een ernstige blaasinfectie, maar voor
leeuw Zhaku kwam de hulp helaas te laat. Ook van tijgers Sultan en Rhadja moesten we afscheid
nemen. In totaal werden acht dieren een of meerdere malen medisch behandeld.
De speciale bezoekersdagen werden ook dit jaar georganiseerd, om kleine groepen geïnteresseerden
de mogelijkheid te geven om kennis te maken met de dieren. Ruim 400 betrokkenen, donateurs,
externe specialisten en vrijwilligers werden bij FELIDA ontvangen en rondgeleid. Zij kregen informatie
over de problematiek rondom grote katachtigen in gevangenschap en hoe zij kunnen helpen.

3.2 Onderzoek naar renovatie op de huidige locatie
Het onderzoek naar mogelijkheden voor renovatie op de huidige locatie met als doel de bijzondere
functie van het FELIDA Big Cat Centre als special care centrum te behouden en verder uit te breiden
werd voortgezet in 2019. Hoewel de huidige locatie beperkt ruimte biedt, heeft het een unieke rol
voor grote katachtigen die intensieve begeleiding, behandeling en zorg nodig hebben.

Juli 2019 – De uit Albanië geredde leeuw Lenci herstelt langzaam van zijn verwondingen
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4. Activiteiten 2020
FOUR PAWS onderzoekt hoe FELIDA Big Cat Centre de rol als Europees opvang-, trainings- en
kenniscentrum voor in gevangenschap levende katachtige roofdieren verder kan invullen. De functie
als Europees transitiestation voor LIONSROCK blijft bestaan voor dieren waarvoor FELIDA een
logische tussenstap is. Daarnaast is de zorg voor dieren die intensieve begeleiding en zorg nodig
hebben zeer belangrijk geworden. Onderzoek naar de mogelijkheden om deze functie te behouden
en verder uit te breiden op de huidige locatie zal worden voortgezet.

4.1 Dierenwelzijn
FELIDA speelt een belangrijke rol voor grote katachtigen die door FOUR PAWS gered worden en
speciale zorg nodig hebben. Deze dieren hebben baat bij intensieve aandacht van dierverzorgers en
individueel afgestemde verblijven en zorg. Dierenwelzijn en -gedrag worden continu geobserveerd
en gerapporteerd, en op basis hiervan worden het verrijkingsprogramma en de diertrainingen
geëvalueerd en verbeterd. In overleg met internationale wildlife dierenartsen en deskundigen
worden verdere veterinaire onderzoeken en behandelingen gepland. Voor veel van de dieren bij
FELIDA blijft dit noodzakelijk, met name vanwege gezondheidsproblemen die in het verleden
ontstaan zijn.
De door FOUR PAWS opgestelde kwaliteitsstandaarden voor het houden van grote katachtigen
worden bij FELIDA jaarlijks geëvalueerd en verder uitgewerkt. Deze standaarden hebben onder meer
betrekking op management, dierenwelzijn, faciliteiten, veiligheid, hygiëne, infrastructuur,
communicatie, marketing en educatie. Een uitzondering geldt voor de afmetingen van de
dierverblijven, omdat hiervoor op de locatie in Nijeberkoop niet voldoende ruimte beschikbaar is.

4.2 Educatie
Het team bij FELIDA zal zich in 2020 met behulp van een externe gedragdsdeskundige ten behoeve
van het welzijn van de dieren verder specialiseren in het helpen van dieren met gedragsproblemen
en het voorbereiden van medische behandelingen en transporten.
Het opvangcentrum is niet dagelijks geopend voor bezoekers, maar ook in 2020 zullen weer speciale
bezoekersdagen georganiseerd worden voor kleine groepen geïnteresseerden. Tevens wordt er een
speciale adoptieouderdag georganiseerd. In uitzonderlijke gevallen is er de mogelijkheid voor een
bezoek op afspraak, bijvoorbeeld voor bewoners uit de omgeving en personen die bij kunnen dragen
aan de verdere ontwikkeling van het centrum. Jaarrond worden stageplaatsen geboden voor
studenten, zowel in de dierverzorging als voor academisch onderzoek dat FELIDA ondersteunt.
Voor renovatie op de huidige locatie is het van belang dat een gerenoveerd FELIDA grotere aantallen
bezoekers kan ontvangen en daarmee in kan zetten op educatie van publiek. Voorlichting zal ingaan
op algemene informatie over grote katachtigen en op de problematiek van het houden en fokken van
deze dieren in gevangenschap, die nergens terecht kunnen als ze worden afgedankt. Ook de zorg
voor dieren met speciale behoeften zal een belangrijk aspect zijn.

4.3 Transport
Op 31 december 2019 verbleven er vijf leeuwen en een tijger bij FELIDA. Deze dieren hebben allen
gezondheidsproblemen waarvoor zij intensieve zorg nodig hebben. Daarom is een transport naar
LIONSROCK Big Cat Sanctuary in 2020 geen mogelijkheid. Voor 2020 is er wel capaciteit voor het
opvangen van nieuwe dieren, maar er staan geen transporten van specifiek dieren gepland. FELIDA is
daarmee in staat om FOUR PAWS te ondersteunen in geval van urgente hulpverzoeken.
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