Jaarverslag 2019 FELIDA Big Cat Centre

Tijger Rhadja, met 18 jaar een van de oudste bewoners van FELIDA in 2019, overleed in december
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1. Voorwoord
In dit verslag wordt een overzicht gegeven van de activiteiten van Stichting FELIDA in 2019.
FELIDA Big Cat Centre is een opvangcentrum voor grote katachtigen in het Friese Nijeberkoop. Het
behoort tot FOUR PAWS International (hierna: FOUR PAWS), een dierenwelzijnsorganisatie die
wereldwijd actief is en meerdere opvangcentra en reservaten voor beren en grote katachtigen leidt.
In Nederland is FOUR PAWS actief onder de naam VIER VOETERS.
FELIDA vangt grote katachtigen op die mishandeld, misbruikt, verwaarloosd of verminkt zijn en in
slechte omstandigheden moesten leven in privébezit, circussen en erbarmelijke dierentuinen. Door
op individueel niveau in te zetten op optimale voeding, medische zorg, verrijking en
welzijnstrainingen, wordt er speciale zorg geboden. Sinds 2014 verhuisden vijftien grote katachtigen
naar LIONSROCK Big Cat Sanctuary in Zuid-Afrika. In 2017 begon FELIDA met opname van nieuwe
dieren en sindsdien zijn acht getraumatiseerde grote katachtigen opgevangen voor intensieve zorg.
Er waren twee hoogtepunten in 2019: de eerste was de verhuizing van tijger Caruso naar LIONSROCK
en de tweede was de opvang van de drie nieuwe leeuwen, Lenci, Bobby en Zhaku, alle gered door
FOUR PAWS uit een illegale dierentuin in Albanië. Helaas moesten we afscheid nemen van leeuw
Zhaku, die niet lang na zijn aankomst uit Albanië overleed, en van tijgers Sultan en Rhadja.

Leeuw Lenci, gered uit Albanië met twee andere leeuwen, leert zich eindelijk ontspannen
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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
Ioana Dungler, Director of Wild Animals FOUR PAWS
Barend Peters, algemeen bestuurslid VIER VOETERS (tot juni 2019)
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.
Bestuurslid Barend Peters trad af op 14 juni 2019. Er werden twee bestuursvergaderingen van
Stichting FELIDA gehouden, de eerste in juli en de tweede in december 2019.

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 een vice locatiemanager en drie dierverzorgers:
Simone Schuls
Juno van Zon
Marieke Akse
Erin Liewes
Afien Westra
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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 en VIER VOETERS werken nauw samen. Het Hoofd Competentiecentrum Grote
Katachtigen, werkzaam voor FOUR PAWS, 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 onderhouden van het terrein, gebouwen en
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 2019 hebben zeventien vrijwilligers in totaal 1.400 uur geholpen. Wij zijn hiervoor zeer dankbaar.

Tijger Sultan, gered uit Syrië in 2017, was ongeneeslijk ziek en overleed daardoor helaas jong
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3. Successen in 2019
In 2019 werden nieuwe successen behaald. Veiligheid, management en de zorg voor de dieren
werden verder verbeterd en drie uit Albanië geredde leeuwen werden opgevangen.

Dierenwelzijn
Dierenwelzijn werd gemonitord middels individuele dierregisters waarin relevante informatie over
gedrag, voeding, medische zorg, verrijking en training werd vastgelegd. Het programma voor
vaccinatie en ontwormen en de jaarlijkse fecale check werden voortgezet. Acht dieren werden een of
meerdere malen medisch behandeld, waaronder controles en operaties voor gebitsproblemen.
Tijdelijke verlamdheid bij leeuw Lenci door een hernia vereiste intensieve zorg voor herstel. Dankzij
positive reinforcement trainingen kon tijger Rhadja zonder verdoving medisch geïnjecteerd worden
en zijn staart presenteren voor het afnemen van bloed. Daarmee konden stress en extra verdovingen
worden voorkomen. Post-operatieve zorg bevatte onder meer aanpassingen van dierverblijven, het
monitoren van dieren, toedienen van voorgeschreven medicatie, speciale voeding, et cetera. Helaas
moesten we afscheid nemen van tijger Sultan, leeuw Zhaku en tijger Rhadja vanwege ongeneeslijk
nierfalen. Voor de overleden dieren werd een necropsie gedaan.

Educatie
Ruim 400 gasten zoals adoptieouders, journalisten, studenten, collega’s, externe specialisten en
vrijwilligers werden ontvangen en rondgeleid bij FELIDA. FELIDA organiseerde tien speciale
bezoekersdagen tijdens de zomer en ontving bezoekers jaarrond op afspraak. Bezoekers kregen
informatie over de problematiek rondom grote katachtigen in gevangenschap en hoe zij deze dieren
kunnen helpen. Negen 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, een vice
locatiemanager en drie 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.
In juni vond een vijfde workshop plaats om de functionering van FELIDA te evalueren in relatie tot de
FOUR PAWS 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.
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Transporten
In maart werd tijger Caruso van FELIDA naar LIONSROCK Big Cat Sanctuary gebracht. Tijdens de
overname van het opvangcentrum was Caruso nog een gestresst dier, lijdend aan gebitsproblemen
en stereotiep gedrag in een te klein verblijf. Het FELIDA team gaf hem meer ruimte en
zelfvertrouwen met behulp van verrijking en training. Zijn gebitsproblemen werden verholpen en
Caruso veranderde in een gezonde en ontspannen tijger. Hij was klaar voor meer en LIONSROCK kon
hem een leven bieden met nog meer ruimte en een groot zwembad om in te zwemmen. Dankzij de
transportkisttraining bij FELIDA en de begeleiding tijdens de reis door dierverzorger Marieke Akse,
verhuisde Caruso succesvol naar LIONSROCK, waar hij zich al snel thuisvoelde.
FELIDA nam drie nieuwe leeuwen op in mei, alle door FOUR PAWS gered in 2018 uit een illegale
dierentuin in Albanië. Na hun redding hadden de leeuwen tijdelijk in een dierentuin moeten
verblijven, voordat de autoriteiten de benodigde vergunning afgaven voor het transport naar
Nederland. Alle drie de leeuwen hadden ernstige gezondheidsproblemen door een gebrek aan goede
zorg, wat al kort na hun aankomst bij FELIDA extra duidelijk werd. Na hun opname startte FELIDA een
programma om de conditie van de leeuwen te verbeteren, inclusief medische controles en
behandelingen. Voor leeuw Zhaku kwam de hulp helaas te laat. Leeuwen Lenci en Bobby konden
geholpen worden aan gebitsproblemen, een hernia en een ernstige blaasinfectie.

Tijger Caruso in zijn transportkist, op weg van FELIDA naar zijn nieuwe leven in LIONSROCK
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Faciliteiten
Het aantal dieren bij FELIDA daalde licht van zeven op 1 januari naar zes op 31 december, doordat
drie nieuwe dieren opgenomen werden, drie dieren overleden en een dier naar LIONSROCK
verhuisde. Werkzaamheden werden verricht om verblijven te verbeteren en aan de veranderende
behoeftes van de dieren te voldoen. Verder werd onderzoek naar mogelijkheden voor renovatie op
de huidige locatie voortgezet, met als doel het behouden en uitbreiden van de bijzondere functie van
FELIDA als een special care centrum. Hoewel de huidige locatie beperkt ruimte biedt, heeft het een
unieke rol voor grote katachtigen die intensieve begeleiding, behandeling en zorg nodig hebben.

Veiligheid
Veiligheid is een belangrijk en continu in ontwikkeling zijnde onderwerp bij FELIDA. FOUR PAWS
organiseerde een derde veiligheidstraining voor de FELIDA medewerkers in samenwerking met een
externe consultant. Checklists werden ontwikkeld voor mogelijke noodsituaties. Alle medewerkers
volgden en slaagden voor hun jaarlijkse BHV-cursussen.

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 Facebookpagina 16.501 volgers en de FELIDA Instagrampagina
16.122 volgers. Er was (internationale) media aandacht voor het werk van FELIDA in het algemeen,
hoogtepunten waren de transporten van Caruso en de drie Albanese leeuwen.

Leeuw Zhaku, hier tijdens zijn aankomst bij FELIDA, overleed helaas twee maanden later in juli
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4. Financiën
In 2019 werd een totaal van €276.936 uitgegeven door Stichting FELIDA. De kosten voor de
verschillende categorieën worden hieronder beschreven. Het totale inkomen was €424.099, dankzij
een projectbijdrage van FOUR PAWS, een donatie van VIER VOETERS, een donatie van Pantera en
donaties van veel individuele donateurs.

Activa & passiva
Activa

31 dec. 2019

Eigendom en materiaal

Passiva

285.310

Debiteuren

31 dec. 2019

Vermogen

746.407

9.364

Langlopende verplichtingen

-

Liquide middelen

485.778

Kortlopende verplichtingen

34.045

Totaal

780.452

Totaal

780.452

Inkomsten & uitgaven
Inkomsten
Projectbijdrage FOUR PAWS

2019

Uitgaven
315.000

Dierenwelzijnskosten

Donatie VIER VOETERS

30.000

Personeelskosten

Donatie Pantera

60.000

Kantoorkosten

Donaties individueel

19.099

Administratie en advies

Jaarverslag FELIDA 2019

424.099

8

28.709
159.294
37.407
8.830

Andere operationele kosten

22.726

Depreciatie

19.750

Andere financiële kosten
Totaal

2019

220

Totaal

276.936

Resultaat

147.163
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5. Nawoord
FELIDA Big Cat Centre bleef de levens van de grote katachtigen in Nijeberkoop positief veranderen.
Dankzij transportkisttraining door ons team kon tijger Caruso, zonder verdoofd te worden, verhuisd
worden naar LIONSROCK in Zuid-Afrika waar hij zich snel thuisvoelde in alle ruimte met een eigen
zwembad. Verder kon FELIDA de drie uit Albanië geredde leeuwen Lenci, Bobby en Zhaku opvangen
om hen speciale zorg te bieden en hen te helpen herstellen van hun traumatische verleden.
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 drie dieren omdat hun
gezondheid hen in de steek liet, met name de jonge Sultan die in 2017 uit Syrië gered werd en Zhaku
die we maar kort kenden, waren we opgelucht dat we onnodig leed konden voorkomen.
Aan het eind van 2019 waren er een tijger en vijf leeuwen bij FELIDA. We waren blij dat we door
konden gaan met ons unieke werk van intensieve en gespecialiseerde zorg voor dieren die nog niet
klaar zijn voor een onafhankelijk leven. Voor deze dieren gaat het FELIDA team door met hen stap
voor stap te begeleiden.
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

Leeuw Masoud, opgevangen sinds 2018, geniet van de begroeiing in zijn verblijf
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