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Leeuw Ivan-Asen, gered uit een illegaal fokstation in Bulgarije, speelt met verrijking 
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1. Voorwoord 
 

In dit verslag wordt een overzicht gegeven van de activiteiten van Stichting FELIDA in 2018.  

De stichting werd in 2014 opgericht om te zorgen voor de grote katachtigen van het voormalige 

opvangcentrum Pantera, dat door FOUR PAWS International overgenomen werd nadat de in nood 

verkerende organisatie dringend om hulp vroeg in 2013. Dankzij vele jaren ervaring met het redden 

van dieren en met eigen opvangcentra voor beren en grote katachtigen, was VIER VOETERS in staat 

om het vervallen opvangcentrum te transformeren naar een gezonde en veilige plek voor de dieren.  

FELIDA Big Cat Centre is gelegen in het Friese Nijeberkoop. Door op individueel niveau in te zetten op 

optimale voeding, (medische) zorg, verrijking en welzijnstrainingen, wordt er sinds 2014 een veilige 

plek geboden voor geredde grote katachtigen. Sinds de overname zijn 14 grote katachtigen succesvol 

van FELIDA naar LIONSROCK Big Cat Sanctuary in Zuid-Afrika verhuisd. In 2017 werden de eerste 

nieuwe dieren opgevangen bij FELIDA; Sultan en Sayeeda, twee getraumatiseerde tijgers die door 

FOUR PAWS International gered werden uit een door oorlog verscheurde dierentuin in Syrië. 

Helaas moesten we aan het eind van 2018 afscheid nemen van Sayeeda. Ze overleed door nierfalen, 

wat waarschijnlijk een resultaat was van haar vroegere leefomstandigheden in Syrië. Het hoogtepunt 

van 2018 was de opvang van drie nieuwe dieren; leeuwenwelpen Masoud en Terez en leeuw Ivan-

Asen, alle gered door FOUR PAWS International uit een illegaal fokstation in Bulgarije. 

 

Tijger Sayeeda, gered uit Syrië in 2017, overleed helaas in december 2018 
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2. Personeel en organisatie 
 

FELIDA’s doelstelling is meervoudig: het promoten van dierenbeschermend gedachtegoed, 

huisvesting en verzorging van dieren afkomstig uit circussen, dierentuinen, privébezit en van 

inbeslagnames – al dan niet tijdelijk – en/of het transporteren van deze dieren naar reservaten zoals 

LIONSROCK in Zuid-Afrika, wetenschappelijk onderzoek uitvoeren en/of ondersteunen, en in het 

algemeen alles wat in de breedste zin van het woord bijdraagt aan het vergroten van dierenwelzijn.  

Werkwijze 
Onze doelstellingen worden gerealiseerd door: 

• opvang te bieden aan dieren in nood in het opvangcentrum in Nijeberkoop; 

• samen te werken met autoriteiten en wetenschappelijke instellingen, zonder onze 

onafhankelijkheid uit het oog te verliezen; 

• draagvlak in de samenleving te vergroten door de ontwikkeling van voorlichting; 

• het delen van onze kennis; 

• campagne te voeren tegen het gebruik van wilde dieren voor entertainment en jacht. 

Bestuur 

• Helmut Dungler, CEO en oprichter FOUR PAWS International 

• Ioana Dungler, Director of Wild Animals FOUR PAWS International 

• Barend Peters, algemeen bestuurslid Stichting VIER VOETERS 

• Helma van de Vondevoort 

 
De leden van het bestuur ontvangen geen bezoldiging voor hun werkzaamheden. Het bestuur 

selecteert nieuwe bestuursleden op basis van hun specifieke expertise en kennis. De bestuursleden 

worden benoemd voor een periode van drie jaar en zijn aansluitend herbenoembaar voor een 

periode van drie jaar. Bestuursleden treden af volgens een door het bestuur vastgesteld rooster.  

Twee Stichting FELIDA bestuursvergaderingen vonden plaats in juni en in oktober 2018.  

Medewerkers 
Het bestuur delegeert alle operationele verantwoordelijkheden wat betreft het management van het 

opvangcentrum aan de FELIDA locatiemanager. Naast de locatiemanager, bestaat het FELIDA team 

uit vier dierverzorgers. Sinds 1 juni 2017 bestaat het FELIDA team uit:  

Simone Schuls   Locatiemanager  
Juno van Zon   Dierverzorger 
Marieke Akse   Dierverzorger 
Erin Liewes   Dierverzorger 
Afien Westra   Dierverzorger 
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Het salaris van de medewerkers is gebaseerd op functieniveau en verantwoordelijkheden. Elk jaar 

wordt het functioneren van medewerkers beoordeeld op individuele basis en op teamniveau. FELIDA 

stelt alles in het werk om de overheadkosten zo laag mogelijk te houden, onder meer door een 

gematigd beloningsbeleid voor de medewerkers. 

 

FELIDA, FOUR PAWS International en VIER VOETERS werken nauw samen. Het Hoofd 

Competentiecentrum Grote Katachtigen, werkzaam voor FOUR PAWS International, is 

verantwoordelijk voor de informatie-uitwisseling en samenwerking tussen FELIDA en FOUR PAWS. 

Voor communicatie, financiën en administratie steunt VIER VOETERS het FELIDA-team.  

Vrijwilligers 
FELIDA Big Cat Centre kan haar werk niet uitvoeren zonder de steun van vrijwilligers. FELIDA heeft 

trouwe vrijwilligers, die soms al jarenlang betrokken zijn bij het opvangcentrum. De vrijwilligers 

helpen bij het schoonmaken van de dierenverblijven, het terrein, de tuin en het klaarmaken van de 

voeding voor de dieren. Maar ook met bijzondere activiteiten zoals het maken van foto’s, het 

assisteren tijdens bijvoorbeeld transporten of operaties en het maken van verrijking. Zo dragen zij in 

belangrijke mate bij aan het welzijn van de dieren.  

In 2018 hebben zeventien vrijwilligers in totaal 1500 uur geholpen. Wij zijn hiervoor zeer dankbaar. 

 

Leeuwenwelp Masoud kwam met zijn broer Terez naar FELIDA toen ze pas vijf maanden oud waren 
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3. Successen in 2018 
 

In 2018 werden nieuwe successen behaald. Veiligheid, management en de zorg voor de dieren 

werden verder verbeterd en drie uit Bulgarije geredde leeuwen werden opgevangen.  

Dierenwelzijn 
Dierenwelzijn werd gemonitord middels individuele dierregisters waarin relevante informatie over 

gedrag, voeding, medische zorg, verrijking en training werd vastgelegd. Zes dieren werden een of 

meerdere malen medisch behandeld, waaronder controles en operaties voor gebit, botten, 

zenuwstelsel en nierproblemen. Twee dieren werden naar een dierenkliniek in Drachten gebracht 

voor CT en MRI scans. Nazorg na operaties bevatte onder meer aanpassingen aan dierverblijven en 

monitoren van dieren gedurende de nacht met een gedoneerde wildcamera.  

In augustus werden de Syrische tijgers Sultan en Sayeeda gesocialiseerd, wat betekent dat ze een 

buitenverblijf konden delen en intensiever met elkaar konden omgaan. Helaas konden ze niet van 

een lang leven samen genieten. Sayeeda was een van de twee tijgers die in 2018 geëuthanaseerd 

werden. Voor haar en voor tijger Sina werden ongeneeslijke ziekten vastgesteld. Voor de overleden 

dieren werd een necropsie gedaan. Het programma voor vaccinatie en ontwormen en de jaarlijkse 

fecale check weren voortgezet.  

  

Tijger Caruso tijdens de laatste gebitsbehandeling om de problemen met zijn hoektanden op te lossen 
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Educatie 
Ruim 500 gasten zoals adoptieouders, journalisten, studenten, collega’s, externe specialisten en 

vrijwilligers werden ontvangen en rondgeleid bij FELIDA. FELIDA organiseerde 10 speciale 

bezoekersdagen tijdens de zomer en ontvangt bezoekers jaarrond op afspraak. Bezoekers kregen 

informatie over de problematiek rondom grote katachtigen in gevangenschap en hoe zij deze dieren 

kunnen helpen. Zes studenten, variërend van MBO en HBO, deden een stage bij FELIDA.  

De medewerkers bij FELIDA kregen verdere training van een externe specialist in diertraining voor 

vaccinaties. FELIDA medewerkers zorgden ook voor educatie buiten het opvangcentrum, op 

universiteiten, dierenasielen, verenigingen en dergelijke. 

Management 
FELIDA Big Cat Centre heeft vijf medewerkers in dienst, waarvan een locatiemanager en vier parttime 

dierverzorgers. Alle medewerkers hebben een taakomschrijving en een jaarlijks evaluatiegesprek 

gehad met hun leidinggevende. Dagelijkse werkzaamheden worden aangestuurd via het Hoofd 

Competentiecentrum Grote Katachtigen bij FOUR PAWS International.  

In juni vond een vierde workshop plaats om de functionering van FELIDA te evalueren in relatie tot 

de VIER VOETERS kwaliteitsstandaarden voor grote katachtigen. Deze standaarden bevatten 

richtlijnen voor management, dierenwelzijn, faciliteiten, veiligheid, hygiëne, infrastructuur, 

communicatie, marketing en educatie. Het FELIDA handboek waarin deze standaarden verder 

specifiek voor FELIDA worden uitgewerkt, werd verder ontwikkeld met ‘standard operating 

procedures’ voor onderwerpen zoals vergunningseisen, communicatie, crisismanagement, 

voorbereiding van voedsel, opslag en gebruik van medicatie, hygiëne, desinfectie van verblijven, 

quarantaine, et cetera.  

Transporten 
FELIDA nam drie leeuwen op, alle geboren in en gered uit een illegaal fokstation in Bulgarije in 2017. 

FOUR PAWS International bracht twee van de leeuwen, welpen Masoud en Terez, in februari naar 

FELIDA. In maart volgde de derde leeuw, Ivan-Asen. Dierverzorger Juno van Zon nam deel aan beide 

transporten en wist leeuw Ivan-Asen succesvol te trainen zodat hij op de dag van het transport de 

transportkist inliep zonder verdoving. Alle drie de leeuwen hadden ernstige gezondheidsproblemen 

door inteelt en een gebrek aan goede zorg. Na hun opname startte FELIDA een programma om de 

conditie van deze leeuwen te verbeteren, inclusief meerdere medische controles en behandelingen.  

Faciliteiten 
Het aantal dieren bij FELIDA steeg een beetje van zes naar zeven, doordat twee dieren overleden en 

er drie nieuwe dieren opgenomen werden. Voor alle dieren werden werkzaamheden verricht om de 

verblijven aan te passen en aan de veranderende behoeftes van de dieren te voldoen. Het onderzoek 

naar een nieuwe opvanglocatie in Nederland werd op een laag pitje gezet tot een mogelijk geschikte 

locatie zich aan zou dieren. In plaats daarvan werd de focus gelegd op de huidige locatie.  

Hoewel de huidige locatie in Nijeberkoop maar voor een beperkt aantal dieren plaats kan bieden, 

heeft het een unieke rol ontwikkeld voor grote katachtigen die intensieve begeleiding, behandeling 
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en zorg nodig hebben. In 2018 werd daarom van start gegaan met onderzoek naar mogelijkheden 

voor renovatie op de huidige locatie, met als doel het behouden en uitbreiden van de bijzondere 

functie van FELIDA als een special care centrum. 

Veiligheid 
Veiligheid is een belangrijk en continu in ontwikkeling zijnde onderwerp bij FELIDA. FOUR PAWS 

International organiseerde een tweede noodgevallen training voor de FELIDA medewerkers in 

samenwerking met een externe consultant. Het veiligheidsplan en de ‘standard operating 

procedures’ voor veiligheid, hygiëne en noodsituaties werden aangepast op basis van de nieuwe 

inzichten. Alle medewerkers volgden en slaagden voor hun jaarlijkse BHV-cursussen.  

 

Tijger Sultan onderzoekt nieuwsgierig zijn vergrote verblijf 

Marketing en communicatie 
Onze communicatie heeft tot doel zoveel mogelijk mensen te laten kennismaken met de dieren in 

het opvangcentrum, zodat er breed draagvlak en steun ontstaat voor onze activiteiten. Dit doen we 

door zoveel mogelijk gratis publiciteit te genereren. Daarnaast betrekken we het publiek bij onze 

activiteiten en informeren hen over de manier waarop ze zelf een bijdrage kunnen leveren. Aan het 

eind van het jaar had de FELIDA Facebook pagina 10.482 volgers en de FELIDA Instagram pagina 

11.325 volgers. Er was (internationale) media aandacht voor het werk van FELIDA in het algemeen, 

waarbij een bezoek van Gordon aan FELIDA met aandacht hiervoor in zijn TV show ‘Gordon in 

Wonderland’ en hoogtepunt was. Ook de opvang van leeuwen Masoud, Terez en Ivan-Asen zorgde 

voor aandacht van de media, met als resultaat een groep nieuwe Bulgaarse online supporters. 
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4. Financiën 
 

In 2018 werd een totaal van €272.091 uitgegeven door Stichting FELIDA. De kosten voor de 

verschillende categorieën worden hieronder beschreven. Het totale inkomen was €302.107, dankzij 

een projectbijdrage van FOUR PAWS International en donaties van individuele donateurs. 

Activa & passiva 

 Activa  31 Dec. 2018   Passiva  31 Dec. 2018 

 Eigendom en materiaal 280.785     Vermogen 599.244 

 Debiteuren 6.885   Langlopende verplichtingen  - 

 Liquide middelen 341.686   Kortlopende verplichtingen 30.112 

 Totaal 629.356   Totaal 629.356 

 

Inkomsten & uitgaven 

 Inkomsten  2018   Uitgaven  2018 

 Projectbijdrage FOUR PAWS  245.000  Dierenwelzijnskosten 30.846 

 Donaties 57.107  Personeelskosten 169.541 

   Kantoorkosten 31.372 

   Administratie en advies 7.318 

   Andere operationele kosten 14.847 

   Depreciatie 17.916 

   Andere financiële kosten 251 

 Totaal  302.107  Totaal 272.091 

     

   Resultaat 30.016 
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5. Nawoord 
 

FELIDA Big Cat Centre bleef de levens van de grote katachtigen in Nijeberkoop positief veranderen, 

en deed dat ook voor de uit Bulgarije geredde leeuwen Masoud, Terez en Ivan-Asen. In februari en 

maart werden zij naar FELIDA gebracht om behandeld te worden aan hun gezondheidsproblemen. 

Dankzij transportkisttraining door onze dierverzorger, hoefde Ivan-Asen onder verdoving, wat 

belangrijk was voor zijn conditie. De leeuwen zijn er enorm op vooruitgegaan sinds hun aankomst. 

Alle dieren bij FELIDA hadden beschikking over voldoende ruimte en verrijking voor mentale en 

fysieke stimulatie. Hun gedrag, voeding, medische behoeftes en trainingen werden dagelijks 

geobserveerd en vastgelegd. Hoewel we met verdriet afscheid namen van twee dieren omdat hun 

gezondheid hen in de steek liet, met name de jonge en speelse Sayeeda die in 2017 uit Syrië gered 

werd, waren we opgelucht dat we onnodig leed konden voorkomen. 

Aan het eind van 2018 waren er vier tijgers en drie leeuwen bij FELIDA. Met de opname van de 

Bulgaarse leeuwen, was opnieuw duidelijk dat hoewel klein, ons opvangcentrum iets unieks biedt: 

intensieve en gespecialiseerde zorg voor dieren die nog niet klaar zijn voor een onafhankelijk leven. 

Voor deze dieren staat het FELIDA team klaar om hen stap voor stap te begeleiden. Daarom zullen 

we in 2019 doorgaan met onderzoek naar renovatiemogelijkheden op de huidige locatie.  

Nieuws over de dieren bij FELIDA kan gevonden worden op onze FELIDA Big Cat Centre en VIER 

VOETERS websites. Via de FELIDA Big Cat Centre Facebook en Instagram is het dagelijks leven van 

onze dieren te volgen. Namens de dieren danken we iedereen voor hun belangstelling en steun! 

Namens het bestuur van Stichting FELIDA,  
Helma van de Vondevoort 

 

Tijger Rhadja is nu onze oudste bewoner, samen met zijn zus Dehli, beide geboren in 2001 

http://www.felidabigcats.nl/
http://www.felidabigcats.nl/
http://www.vier-voeters.nl/
http://www.vier-voeters.nl/
http://www.vier-voeters.nl/
http://www.vier-voeters.nl/
http://www.facebook.com/felidabigcatcentre
http://www.facebook.com/felidabigcatcentre
https://www.instagram.com/felida_bigcatcentre/?hl=en
https://www.instagram.com/felida_bigcatcentre/?hl=en

