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Leeuwin Noor, geboren in Zwitserland in 1996 en sinds 2006 bij FELIDA 
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Voorwoord 

 

In dit verslag presenteren wij u een overzicht van de activiteiten van Stichting FELIDA in 2014 en de 

successen die we bereikt hebben.  

Op 12 mei 2014 riepen medewerkers van Stichting VIER VOETERS en FOUR PAWS International de 

Stichting FELIDA in het leven: een nieuwe stichting die de zorg op zich zou nemen voor de grote 

katachtigen in het toenmalige opvangcentrum Pantera in Nijeberkoop. Dit in nood verkerend 

centrum meldde zich begin 2013 bij Stichting VIER VOETERS met een dringend verzoek om hulp. Niet 

alleen was er onvoldoende geld om de dieren te verzorgen, ook de ontheffing om wilde dieren te 

mogen opvangen stond ter discussie. Inbeslagname van dieren dreigde, en Pantera stond op het 

punt van faillissement. Het was onduidelijk waar de dieren terecht zouden komen. 

Het redden van dieren in nood is een van de belangrijkste activiteiten van Stichting VIER VOETERS. 

Als onderdeel van de internationale dierenwelzijnsorganisatie FOUR PAWS International is er 

jarenlange ervaring met het redden van dieren; bij de berenreservaten in Roemenië, Bulgarije, 

Oostenrijk, Kosovo, Oekraïne en Duitsland is veel kennis en ervaring in huis, en het reservaat voor 

grote katachtigen LIONSROCK in Zuid-Afrika vormt een perfecte combinatie met een flexibel 

opvangcentrum voor deze dieren in Europa.  

Ioana Dungler, Director of Projects bij FOUR PAWS International, en Helma van de Vondevoort, 

Country Manager van Stichting VIER VOETERS, namen op 8 oktober 2013 plaats in het bestuur van 

Pantera en zetten een plan in werking om de veiligheid en gezondheid van de betrokken 26 grote 

katachtigen veilig te stellen. Het oprichten van Stichting FELIDA enkele maanden later is hier 

onderdeel van, met het streven dat Stichting FELIDA het opvangcentrum op termijn overneemt. 

VIER VOETERS is gestart met het aanpakken van  de meest nijpende problemen.  Het laatste kwartaal 

van 2013 en het begin van 2014 stond in het teken van reorganisatie: schulden van het 

opvangcentrum werden betaald door een financiële lening van Stichting VIER VOETERS, achterstallig 

onderhoud werd aangepakt, een nieuwe ontheffing werd verkregen en de zorg voor de dieren werd 

gewaarborgd door het in dienst nemen van twee dierverzorgers en een locatiemanager. 

 

In dit verslag staan de gebeurtenissen in 2014 centraal. Hoogtepunt was het transport van zes 

leeuwen naar LIONSROCK, waar zij sinds juli op de Zuid-Afrikaanse savanne van een welverdiend  

‘pensioen’ genieten.  
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Personeel en organisatie 

 

Stichting FELIDA bestaat sinds 12 mei 2014 en is gevestigd in de gemeente Ooststellingwerf. 

Aanleiding voor haar oprichting is de overname van het opvangcentrum Pantera in Nijeberkoop door 

Stichting VIER VOETERS en FOUR PAWS International. 

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

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

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 

We kunnen onze doelstellingen realiseren 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 (internationale) voorlichting. 

• Het delen van onze kennis. 

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

Bestuur 

• Helmut Dungler, oprichter FOUR PAWS International, gezeteld te Wenen, Oostenrijk. 

• Ioana Dungler, Director of Projects FOUR PAWS International, gezeteld te Wenen, Oostenrijk. 

• Barend Peters, algemeen bestuurslid VIER VOETERS, gezeteld te Middelaar, Nederland. 

• Helma van de Vondevoort, medewerker VIER VOETERS, gezeteld te Amsterdam, Nederland. 

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. 

In 2014 kwam het bestuur niet bij elkaar. Wel delegeerde zij haar taken aan de afdelingen 

Communicatie, Financiën & Administratie, Fondsenwerving en Campagnes van Stichting VIER 

VOETERS, die op haar beurt ondersteund werden door FOUR PAWS International. De dierverzorgers 

en de locatiemanager van FELIDA stonden in 2014 op de loonlijst van Stichting VIER VOETERS.  

Medewerkers VIER VOETERS 

Het team van VIER VOETERS Nederland bestond in 2014 uit: 

Helma van de Vondevoort Directeur ( tot 1 december 2014) 

Inez de Ligt   Directeur (vanaf 15 november 2014) 

Karen Jansen   Hoofd Communicatie 

Barbara van Genne  Hoofd Projecten & Campagnes 
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Inge Erkelens   Medewerker  Projecten & Campagnes 

Jelia den Herder  Fondsenwerver 

Beau van Leeuwen  Event Manager (vanaf 15 juni 2014) 

Endre Beretka    Hoofd Financiën NL en UK (vanaf 25 maart 2014) 

Jann Evans   Teamleader  administratie 

Sanderijn de Kok   Administratief medewerker 

Dorothea de La Haye                   Administratief medewerker (vanaf 24 maart 2014) 

Claudia Oliveira                             Administratief medewerker (tot  2 augustus 2014) 

Jacoba (Josje) Mierop                  Locatiemanager FELIDA (15 februari tot 15 augustus 2014) 

Simone Schuls                               Locatiemanager FELIDA (vanaf 15 juni 2014) 

Inge Boonstra                                Hoofddierverzorging (1 mei tot 1 november 2014) 

Juno van Zon   Dierverzorger (vanaf 10 november 2014) 

Marieke Akse                                 Dierverzorger (vanaf 15 november 2014)  

Erin Timmer                                   Dierverzorger (vanaf 15 december 2014 ) 

 

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. 

Stichting VIER VOETERS stelt alles in het werk om de overheadkosten zo laag mogelijk te houden, 

bijvoorbeeld door een gematigd beloningsbeleid voor onze medewerkers.  

Vrijwilligers 

FELIDA heeft een aantal 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 2014 hebben 9 vrijwilligers in totaal 432 werkdagen geholpen. Wij zijn hiervoor zeer dankbaar. 

 

Tijger Caruso, in 2004 afgestaan door een Duits circus 
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De successen van 2014 

 

In 2014 hebben we mooie resultaten kunnen boeken. Het opvangcentrum werd gereorganiseerd en 

opgeknapt, de administratie onder handen genomen, het terrein en de gebouwen aangekocht, en 

het eerste transport van zes leeuwen van FELIDA naar LIONSROCK in Zuid-Afrika vond plaats op 1 juli 

2014. Nederlandse en internationale media stonden in de rij om verslag te doen van hun prachtige 

reis.  

Overname van Pantera  

Het opvangcentrum voor grote katachtigen FELIDA in Nijeberkoop is verbonden aan Stichting VIER 

VOETERS in Amsterdam en de internationale dierenbeschermingsorganisatie FOUR PAWS 

International. Stichting FELIDA is als uitvoerend orgaan in deze constructie belast met de huisvesting 

en verzorging van de dieren, FOUR PAWS International is de financier en eigenaar van de dieren, en 

Stichting VIER VOETERS ondersteunt inzake fondsenwerving, administratie, PR en communicatie.  

Toen Pantera (opgericht in 1994) zich in 2013 met haar noodkreet tot Stichting VIER VOETERS 

wendde, was zij eigenaar van 1 kleine en 28 grote katachtigen. De stichting huurde het gebouw en de 

grond aan de Grindweg 22 in Nijeberkoop. Er was geen geld om dierverzorgers of een manager in 

dienst te nemen; alle taken werden uitgevoerd door vrijwilligers. Een toenmalig bestuurslid en een 

stagiaire woonden ter plekke en waren verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken.  

Met het toetreden van een medewerker van Stichting VIER VOETERS en een medewerker van FOUR 

PAWS International tot het bestuur van Pantera op 8 oktober 2013, werd de overname van het 

opvangcentrum in gang gezet. Op dezelfde datum leende Stichting VIER VOETERS aan Pantera het bij 

rechterlijke macht bepaalde bedrag  van 123.582 euro om de grond en de gebouwen over te nemen 

van de toenmalige eigenaar. Op 12 mei 2014 kon Stichting FELIDA met behulp van een lening van 

Stichting VIER VOETERS op haar beurt het eigendomsrecht overnemen van Pantera.  

Financiële uitgaven 

De schulden van het opvangcentrum werden betaald dankzij een lening van Stichting VIER VOETERS 

aan Pantera. Ook het loon van de dierverzorgers werd betaald dankzij Stichting VIER VOETERS. In 

februari startte een locatiemanager die in juli vervangen werd door de huidige manager van het 

centrum. Samen met drie dierverzorgers draagt zij zorg voor de verzorging van de dieren en het 

dagelijks onderhoud van het centrum. 

Er bleek veel achterstallig onderhoud aan de gebouwen gepleegd te moeten worden, waarbij met 

name het aanleggen van drainage en het storten van zand in de natte dierverblijven een grote 

welzijnsverbetering tot gevolg had. Ook op het niveau van veiligheid en comfort werden reparaties 

uitgevoerd en dieren met gezondheidsproblemen kregen de beschikking over verwarmde britsen. 

Achterstallige administratie van het centrum werd tevens aangepakt. 
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Ontheffing 

Om leeuwen, tijgers en andere grote katachtigen te mogen houden in Nederland, is een 

bezitsontheffing noodzakelijk. Het opvangcentrum beschikte over een tijdelijke vergunning op naam 

van Pantera, die in 2014 afliep en al dan niet verlengd zou worden. Op 30 januari 2014 heeft de 

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) een controle op het gebied van veiligheid en 

hygiëne uitgevoerd. Besloten werd een nieuwe ontheffing af te geven aan FOUR PAWS International 

voor een periode van een jaar, met de afspraak deze periode te benutten voor verdere optimalisatie 

en een verbouwing van de dierverblijven.  

Leeuwen van Nijeberkoop naar LIONSROCK, Zuid-Afrika 

Op 1 juli begon voor de leeuwen Kongo, Nora, Neida, Gypsy, Simba en Pregan de langverwachte reis 

vanuit FELIDA naar Zuid-Afrika. Gadegeslagen door internationale en Nederlandse media werden ze 

vanaf Nijeberkoop per vrachtwagen vervoerd naar Schiphol. De 12 uur durende reis per 

vrachtvliegtuig was een behoorlijke onderneming, maar na een korte gewenningsperiode voelen de 

dieren zich nu helemaal op hun gemak in hun nieuwe, ruime verblijven.  

De leeuwen doen steeds vaker mee aan het dagelijkse brulconcert, wat een teken is dat de leeuwen 

zich echt thuis voelen in LIONSROCK. 

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, 

bijvoorbeeld door een dier te adopteren. 

Voor FELIDA geldt dat zowel Nederlandse als internationale media in de rij staan om verslag te doen; 

met name de reis van de leeuwen naar Zuid-Afrika kon rekenen op grote belangstelling. In december 

werd een documentaire uitgezonden over LIONSROCK op de Oostenrijkse en Duitse televisie, waarin 

FELIDA een grote rol speelde. Ook kreeg FELIDA in 2014 een eigen website en werd er op de 

mediakanalen van stichting VIER VOETERS en FOUR PAWS International verslag gedaan van het reilen 

en zeilen van de dieren.  
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Financiën 

 

In 2014 werd een totaal van 185.099 euro uitgegeven door Stichting FELIDA. De kosten voor 

verschillende kostcategorieën kunnen hieronder gevonden worden. Het totale inkomen was 200.000 

euro, dankzij een projectbijdrage van FOUR PAWS International. 

Activa & passiva 

 Activa  31 dec. 2014   Passiva  31 dec. 2014 

 Eigendom en materiaal  266.738   Vermogen  14.901 

 Debiteuren  4.588   Langlopende verplichtingen  253.773 

 Liquide middelen  24.051   Kortlopende verplichtingen  26.703 

 Totaal  295.377   Totaal  295.377 

 

Inkomsten & uitgaven 

 Inkomsten  2014   Uitgaven  2014 

 Projectbijdrage FOUR PAWS  200.000  Dierenwelzijnskosten 31.938 

    Personeelskosten 70.272 

   Accommodatie kosten 14.933 

   Kantoorkosten 3.115 

   Administratie en advies 23.624 

   Andere operationele kosten 35.781 

   Depreciatie 5.214 

   Andere financiële kosten 222 

Totaal   200.000  Totaal 185.099 

     

   Resultaat  14.901 
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Nawoord 

 

Met de overname van het opvangcentrum voor grote katachtigen door Stichting FELIDA is de 

toekomst van de daar aanwezige dieren veiliggesteld. Gezonde voeding, medische verzorging en een 

specifiek trainingsprogramma zijn nu voor elk dier gewaarborgd. Een eerste groep van zes leeuwen is 

inmiddels vertrokken naar het reservaat LIONSROCK in Zuid-Afrika, waar ze in hun natuurlijke 

omgeving een enorm terrein tot hun beschikking hebben. 

In de lente van 2015 volgt een tweede groep van zes tijgers. Hierdoor ontstaat er meer ruimte bij 

FELIDA voor de achterblijvers, waarvan een aantal te oud is om de lange reis naar Zuid-Afrika aan te 

kunnen. In de komende periode zal het bestuur van FELIDA een beslissing nemen over hun toekomst. 

Wellicht is het mogelijk om in Nijeberkoop  nieuwbouw te realiseren, die recht doet aan de 

natuurlijke behoeften van dieren in gevangenschap. Maar ook wordt onderzocht of een verhuizing 

naar een andere locatie beter is.  

In de tussentijd houden we u graag op de hoogte van onze activiteiten. Op www.felidabigcats.org  

plaatsen we regelmatig filmpjes, foto’s en verhalen. Ook op www.vier-voeters.nl kunt u zien hoe het 

hen vergaat, en wordt u op de hoogte gehouden van het dagelijkse leven van de dieren in 

LIONSROCK. Namens de dieren danken we iedereen voor hun belangstelling en steun!  

Namens het bestuur van stichting FELIDA,  

Helma van de Vondevoort  

 

 

Op maandag 3 november hebben onze collega's in LIONSROCK voor de eerste keer de gloednieuwe 

kliniek en het recent aangeschafte röntgenapparaat in gebruik genomen. De patiënt was Kongo, de 

leeuw die begin juli vanuit FELIDA verhuisde naar Zuid-Afrika. Zijn gebit was dringend aan een goede 

behandeling toe. 


