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Leeuw Bobby, gered uit Albanië, in FELIDA in 2020 
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1. INLEIDING 
 
Dit rapport geeft een overzicht van de activiteiten van Stichting FELIDA en haar prestaties in 
2020. 
 
FELIDA Grote-katachtigen-opvang (aangeduid in dit jaarverslag als: FELIDA) maakt deel uit 
van FOUR PAWS International (aangeduid in dit jaarverslag als: VIER VOETERS), een 
wereldwijd opererende dierenwelzijnsorganisatie met het hoofdkantoor gevestigd in Wenen, 
Oostenrijk en met kantoren in veertien landen en opvangcentra voor geredde dieren in twaalf 
landen. In Nederland staat de organisatie bekend als Stichting VIER VOETERS. 
 
VIER VOETERS streeft naar een wereld waarin mensen dieren met respect, empathie en begrip 
behandelen. In die zin richt het opvangcentrum FELIDA zich op de verzorging van grote 
katachtigen die onder menselijke invloed zijn mishandeld en verwaarloosd. 
 
De grote katachtigen die FELIDA 
hun thuis mogen noemen, zijn 
gered uit slechte 
leefomstandigheden in privé-
gevangenschap, circussen en 
erbarmelijke dierentuinen. Middels 
special care, gericht op optimale 
medische zorg, voeding, verrijking 
en training op basis van het principe 
‘positive reinforcement’, wordt 
gewerkt om het dierenwelzijn op 
individueel niveau te verbeteren. 
 
Sinds 2014 zijn vijftien grote 
katachtigen getransporteerd naar 
het VIER VOETERS-opvangcentrum 
LIONSROCK Big Cat Sanctuary in 
Zuid-Afrika om daar een nieuw 
onderkomen te vinden. In 2017 
begon FELIDA met de opname van nieuwe getraumatiseerde dieren en sindsdien zijn in totaal 
acht grote katachtigen, allemaal gered door VIER VOETERS, opgevangen voor intensieve zorg. 
 
Door de jaren heen hebben we onze special care-aanpak verder ontwikkeld door te doen en te 
leren in het werkveld, waarbij we nauw samenwerken met ons internationale netwerk van 
specialisten. Ook het feit dat FELIDA deel uitmaakt van een wereldwijde organisatie met 
verschillende opvangcentra die een leergemeenschap vormen, heeft ons bijzonder geholpen.  
 

 

 

Van eerste hulp naar gespecialiseerde zorg. Sinds zijn 

redding in 2018 geniet leeuw Ivan-Asen bij FELIDA 
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VOORWOORD 
 
2020 was een jaar dat we in veel opzichten nooit zullen vergeten. Begin januari rouwden we om 

de plotselinge dood van onze VIER VOETERS oprichter en voorzitter Heli Dungler. Dankzij zijn 

onvermoeibare inzet en moedige werk is VIER VOETERS vandaag de dag een van de grootste 

dierenwelzijnsorganisaties ter wereld, die het leven van vele duizenden dieren redt en verbetert. In 

diezelfde geest kwam VIER VOETERS de grote katachtigen in Nijeberkoop te hulp. De opvang was 

sinds 1992 actief, maar in 2013 verkeerde een groot aantal dieren in grote, medische nood en de 

meeste verblijven voldeden niet aan de soortspecifieke eisen, onder meer door gebrek aan drainage. 

Dit was te wijten aan financiële problemen. VIER VOETERS nam het opvangcentrum over en maakte 

de redding van de dieren en de opvang mogelijk; het begin van FELIDA. We zullen de nagedachtenis 

van Heli eren door het werk waar hij zoveel van hield in dezelfde geest en net zo moedig voort te 

zetten. 

 

Zoals voor vele anderen in 2020, had ook de uitbraak van het Coronavirus een grote impact op 

FELIDA. Om het risico op een uitbraak binnen ons FELIDA-team te beheersen, zijn we uit voorzorg 

begonnen te werken in twee strikt gescheiden teams en hebben we ook onze benadering van de 

dieren veranderd, aangezien er in de begindagen van de virusuitbraak meldingen waren van 

besmettingen bij katten en nertsen. Dat betekende ook dat voor het grootste deel van 2020 zowel 

onze vrijwilligers als bezoekers niet naar FELIDA konden komen. 

 

Bij FELIDA zijn we ervaren in het maken van het beste in moeilijke omstandigheden. Dus hebben 

we dit jaar ook gebruikt om ons eerste half decennium te evalueren en onze toekomst te bepalen; 

van eerste hulp naar special care! We zijn trots op het werk dat we hebben gedaan en dankbaar 

voor de steun die we krijgen van VIER VOETERS voor onze plannen om de oude faciliteiten in 

Nijeberkoop te herbouwen. Het besluit van het bestuur om door te gaan, stelt ons in staat om de 

special care verder te ontwikkelen en te definiëren en een centrale rol te spelen binnen de 

internationale organisatie met betrekking tot de redding van grote katachtigen. We kijken uit naar 

de toekomst en om nauw samen te werken met al onze collega's binnen de hele VIER VOETERS-

organisatie. 

 

Simone Schuls 

Manager FELIDA Grote-katachtigen-opvang 
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2. PERSONEEL EN ORGANISATIE 
 
FELIDA is een stichting zonder winstoogmerk die meerdere doelstellingen heeft: het 
promoten van het idee van dierenbescherming; huisvesting en verzorging van dieren uit 
circussen, dierentuinen, particulieren en inbeslagnames – al dan niet tijdelijk – en/of de 
overdracht van deze dieren naar LIONSROCK in Zuid-Afrika; het verrichten en/of 
ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek; en in het algemeen alles wat bijdraagt aan de 
verbetering van dierenwelzijn in de breedste zin van het woord. 
 
Met focus op special care en de mogelijkheid om zowel tijdelijke als permanente opvang te 
bieden voor geredde grote katachtigen, heeft FELIDA een unieke positie in het Nederlandse 
landschap van reservaten en opvangcentra. 
 
Methoden 
Wij realiseren onze doelstellingen door: 
 opvang te bieden aan dieren in nood bij FELIDA in Nijeberkoop; 
 samen te werken met autoriteiten en wetenschappelijke instellingen die dieren redden; 
 het ontwikkelen en delen van onze kennis; 
 campagne te voeren om het grote publiek bewust te maken en steun te zoeken; 
 te lobbyen en campagnes te voeren voor dierenrechten (bijvoorbeeld tegen de 

commerciële handel van tijgers in gevangenschap of tegen het fokken van dieren voor 
‘canned hunting’). 

 

Bestuur 
 Josef Pfabigan 
 Ioana Dungler 
 Helma van de Vondevoort 
 Petra Sleven 
 Gerard Dick 
 
In januari 2020 werd het bestuur geconfronteerd met het plotselinge overlijden van Heli 
Dungler, oprichter van VIER VOETERS en voorzitter van het bestuur van FELIDA. In december 
2020 werd tijdens een vergadering van het FELIDA-bestuur Josef Pfabigan aangesteld als 
voorzitter. Het bestuur benoemde ook twee nieuwe bestuursleden: Petra Sleven, Directeur 
VIER VOETERS Nederland en Gerald Dick, CPO FOUR PAWS International. Ioana Dungler en 
Helma van de Vondevoort zijn herbenoemd voor een nieuwe termijn. Verder is besloten dat de 
statuten worden gewijzigd om te voldoen aan de nieuwe Nederlandse ANBI-regelgeving en dat 
artikel 4.2 wordt gewijzigd met betrekking tot het ingezetenschap van bestuursleden. De leden 
van het bestuur worden niet bezoldigd voor de diensten die zij leveren. Nieuwe bestuursleden 
worden geselecteerd op basis van hun specifieke kennis en expertise. Bestuursleden treden 
af volgens een door het bestuur op te stellen rooster. De bestuursleden worden benoemd voor 
een periode van drie jaar en zijn herbenoembaar. 
 
Nieuwe afdeling van VIER VOETERS om FELIDA en andere opvangcentra te ondersteunen 
VIER VOETERS ziet een groeiende behoefte aan nieuwe opvangcentra en aan de uitbreiding 
hiervan binnen de huidige VIER VOETERS-gemeenschap. Om deze ontwikkeling te 
ondersteunen lanceerde VIER VOETERS een speciale unit (jan. 2020) genaamd SuSa 
(Sustainable Sanctuaries). Het SuSa-team, onder leiding van Carsten Hertwig, zal alle  
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We zijn dankbaar voor de support van de vrijwilligers van 

‘Veterans for Animals’ 

 
opvangcentra ondersteunen om de operationele aspecten van hun organisaties verder te 
verbeteren in de richting van de hoogst mogelijke mate van zelfredzaamheid.  
De concrete verhalen achter de redding van en zorg voor individuele dieren zijn zeer 
bevredigend, omdat het helpen van dieren in het VIER VOETERS-DNA zit en vooral in dat van 
alle mensen die in de opvangcentra werken. Het vertellen van deze verhalen ondersteunt ook 
de verspreiding van VIER VOETERS’ bredere visie, omdat het helpt om het te vertalen in iets 
tastbaars om te ondersteunen voor het algemene publiek. Het verder implementeren van de 
SuSa-aanpak binnen onze VIER VOETERS-gemeenschap zal ons helpen om te blijven groeien 
en onze achterban te versterken. FELIDA loopt hier voorop in de ontwikkeling. In 2020 hebben 
we nauw samengewerkt met het SuSa-team om onze plannen te ontwikkelen om de oude 
faciliteiten in Nijeberkoop te verbouwen. 
 
Medewerkers 
Het bestuur beslist over het beleid van FELIDA en maakt de strategische keuzes. Binnen dit 
kader van plannen delegeert het bestuur alle operationele verantwoordelijkheden met 
betrekking tot het beheer van het opvangcentrum voor grote katachtigen aan de FELIDA-
Manager. De FELIDA-teamleden zijn: 
Simone Schuls Manager 
Juno van Zon             Curator 
Erin Timmer              Dierverzorger 
Afien Westra              Dierverzorger 
Rachelle Overkamp   Dierverzorger 
 
De opzet van FELIDA is klein en bedraagt 3,4 fulltime posities (Fte) primair gericht op de zorg 
en het welzijn van onze dieren. Jaarlijks worden de prestaties van de medewerkers zowel 
individueel als op teamniveau geëvalueerd. FELIDA streeft ernaar om haar overheadkosten zo 
laag mogelijk te houden en dit omvat een gematigd beloningsbeleid voor werknemers op basis 
van functieniveau en verantwoordelijkheden. Het Nederlandse kantoor van VIER VOETERS is 
gevestigd in Amsterdam. In het kader van ‘one FOUR PAWS’ (“wij zijn één”) gebruiken we onze 
middelen op de meest efficiënte manier en daarom ondersteunen VIER VOETERS-collega’s in 
Nederland en daarbuiten FELIDA op een gestructureerde manier op het gebied van financiën, 
HR en communicatie. 
 
Vrijwilligers 
FELIDA kan haar werk niet realiseren zonder de hulp van vrijwilligers. We hebben zo'n twintig 
vrijwilligers, die vaak al jaren betrokken zijn. Ze helpen bij het schoonmaken en onderhouden 
van de dierenverblijven, de gebouwen en het terrein, alsook bij het bereiden van voedsel. 
Daarnaast ondersteunen ze met speciale activiteiten, zoals fotograferen, assisteren tijdens 
transporten en voorbereiden van verrijking. In 2020 hielpen in totaal twaalf vrijwilligers voor 
in totaal 400 uur, vooral tijdens de zomermaanden, omdat de coronamaatregelen het weer 
toestonden om meer mensen op ons terrein te hebben. Uiteraard met inachtneming van de 
gepaste social distancing en 
hygiënemaatregelen. We zijn 
erg dankbaar voor de steun 
die we krijgen van onze 
vrijwilligers en geraakt door 
hun vastberadenheid om door 
te gaan na corona. 



 

JAARVERSLAG 2020 6 

 

 

3. PRESTATIES 2020 
 
Dierenwelzijn 
We zijn een opvangcentrum voor grote katachtigen, vaak in grote nood, dus dierenwelzijn is 
een van onze belangrijkste prestatie-indicatoren. Het dierenwelzijn wordt per dier gemonitord 
en in individuele dierdossiers geadministreerd. In deze bestanden wordt alle relevante 
informatie over gedrag, voeding, gezondheid, medische zorg, verrijking en training gepland en 
vastgelegd. 
 
Bij FELIDA hebben we een methode voor dierendossiers zelf ontwikkeld. Alle 
gedocumenteerde ervaring door de jaren heen draagt bij aan verdere standaardisatie in de 
behandeling van onze dieren. Deze ervaring is ook waardevol geweest voor de grotere VIER 
VOETERS-organisatie. Het FELIDA-team is betrokken bij de ontwikkeling van ARKS, het 
dierenregistratiesysteem voor alle opvangcentra van VIER VOETERS. 
 
In 2020 hadden we zes dieren onder onze hoede, allen kwetsbaar vanwege leeftijd en/of 
afkomst. Door hun fragiele toestand hadden alle dieren continu special care nodig om het 
delicate evenwicht in hun medische en mentale situatie te waarborgen. Geen van deze dieren 
kwam in aanmerking voor een overplaatsing naar LIONSROCK. Ondanks het coronavirus 
hebben we gedurende het jaar zes veterinaire controles kunnen uitvoeren, altijd met een 
wildlife dierenarts van IZW Berlin (onze primaire medische partner) ter plaatse. Tijdens een 
veterinaire controle wordt de medische toestand van een dier beoordeeld en wordt een 
operatie of andere medische behandeling uitgevoerd wanneer dit is gepland of nodig is. 
 
Ter gelegenheid van de CT- en MRI-scan 
van leeuw Masoud, die nodig was vanwege 
Masouds neurologische problemen en een 
verslechterende motoriek, vergezelde 
wildlife dierenarts Marc Gölkel ons naar de 
Universiteit Utrecht. Voorafgaand aan deze 
reis hebben we Masoud getraind om zelf 
zijn transportkist te betreden. De 
resultaten van de scans bevestigden onze 
vrees. Masoud leed aan een zeer 
complexe, misvormde wervelkolom die 
een aangeboren afwijking was als gevolg 
van inteelt. Deze toestand was zo ver 
gevorderd dat die hevige pijn veroorzaakte 
die erger zou worden naarmate hij verder 
zou opgroeien. De dag dat we moesten 
besluiten Masoud te laten gaan, was een 
zeer droevige dag voor iedereen die betrokken was bij de redding en zorg van Masoud en 
FELIDA. 
 
Gedurende het grootste deel van 2020 werd ons reddingswerk ernstig belemmerd door het 
sluiten van de grenzen vanwege coronamaatregelen, wat het onmogelijk maakte om nieuwe 
intakes (opnames van dieren) te organiseren. Momenteel worden nieuwe intakes voorbereid 
voor de tweede helft van 2021. VIER VOETERS schat dat alleen al in Europa meer dan duizend 

We moesten in juli 2020 afscheid nemen van 

leeuw Masoud 
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grote katachtigen zijn opgesloten in slechte leefomstandigheden in privé-gevangenschap, 
circussen en ongeschikte dierentuinen. Tijdens de verbouwing zal onze intakecapaciteit 
afnemen. Maar FELIDA zal ervoor zorgen dat we ook tijdens de verbouwing special care 
capaciteit beschikbaar hebben. Hiervoor hebben we in 2020 geïnvesteerd in verblijven en 
verdere verbetering van het dierenwelzijn door: 
 Renovatie van 4 buitenverblijven; 
 Vervanging verwarmingssysteem en  het plaatsen van infraroodpanelen voor extra comfort 

in de binnenverblijven; 
 In al onze buitenverblijven zijn 15 boomstammen, geschonken door Pius Floris, geplaatst; 
 Renovatie van de voerkeukenvloer; 
 Renovatie van de medische ruimte. 
 
Big Cat Ambulance 

In 2020 hebben we de specificaties 
opgesteld voor een unieke Big Cat 
Ambulance. Samen konden VIER 
VOETERS en FELIDA voldoende geld 
ophalen voor de productie van dit 
speciale voertuig. De oplevering van de 
ambulance in december was een van de 
hoogtepunten van 2020. Voor het 
onderbrengen van de ambulance hebben 
we met hulp van een speciale groep 
vrijwilligers (veteranen) een grote 
carport gebouwd. De Big Cat Ambulance 
wordt permanent gestationeerd bij 
FELIDA in Nijeberkoop, maar kan door 
andere VIER VOETERS-opvangcentra in 
heel Europa worden ingezet. De 

ambulance werd direct vanaf het begin goed ingezet, want begin januari 2021 stond een bezoek 
aan de veterinaire afdeling van de Universiteit Utrecht voor de MRI-scan van leeuw Terez op 
het programma, alsook een medische reis naar een veterinaire kliniek in Wilhelminaoord met 
leeuw Lenci. 
 
Opleiding medewerkers van FELIDA 
Ons streven om onze verschillende Standard 
Operational Procedures (SOPS) verder te 
verbeteren, is in 2020 voortgezet. Wat betreft 
kwaliteit en veiligheid heeft dit geleid tot enkele 
extra investeringen in hekwerk om de veiligheid in 
de routing voor het voeren te vergroten. We gingen 
door met de training van onze dierverzorgers in het 
trainen van dieren om een injectie te krijgen - voor 
vaccinatie of het nemen van een bloedmonster 
zonder verdoving. Voor deze trainingen mochten we 
rekenen op de ondersteuning van een externe 
specialist. Dit alles kwam terug in twee workshops 
waar onze kwaliteitsnormen en noodprocedures  

De Big Cat Ambulance is klaar voor gebruik!  

Dierverzorger Afien voert een succes-

volle ‘crate training’ uit met leeuw Terez 
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met succes op de proef werden gesteld. De zogeheten crate trainingen werden voortgezet en 
we zijn blij te zien dat dieren sneller leren en met meer vertrouwen een crate training doen, 
dankzij onze groeiende kennis en ervaring. Het team van dierverzorgers van FELIDA kon hun 
dagelijkse ervaring doorgeven aan de ontwikkeling van FOX, de kennis-app van VIER VOETERS 
voor de opleiding van dierverzorgers. Ook zijn alle medewerkers van FELIDA geslaagd voor 
hun jaarlijkse EHBO-opleiding (BHV). 
 
Bezoek, educatie en communicatie 
Kernbegrippen voor de probleemoplossende manier waarop VIER VOETERS haar missie 
uitvoert, zijn Reveal, Rescue en Protect. Ook bij FELIDA werken we volgens deze aanpak en 
bereiken we het publiek door het verhaal van onze dieren vanaf het allereerste moment – vaak 
nog voor de redding – te vertellen. Dankzij het delen van deze FELIDA-verhalen blijft onze 
achterban groeien, wat bijdraagt aan de verspreiding van de onderliggende waarden die we 
allemaal binnen onze organisatie delen. De verspreiding van educatieve informatie en onze 
verhalen werd in voorgaande jaren niet alleen gedaan door het ontvangen van grotere groepen 
bezoekers op afspraak, maar ook door op pad te gaan met een informatiestand en door het 
geven van lezingen en presentaties op scholen en universiteiten en bij bejaardentehuizen en 
wijkcentra. Het betekende ook het faciliteren van stages; elk jaar leren en werken zo'n zes 
studenten bij FELIDA. In 2020 waren wij genoodzaakt alle stages in maart en de meeste 
activiteiten te annuleren.  
 

Per 1 juli stond het coronaprotocol ons 
toe om één stagiaire te hebben, 
vandaar dat er één stagiaire per 
stageperiode werd toegevoegd aan 
een van de teams die we uit voorzorg 
strikt gescheiden bleven houden. 
 
De lichte versoepeling van de 
maatregelen tijdens de zomer gaf ons 
de kans om het concept van ‘VIP 
Dierverzorger voor een Dag’ te testen. 
Op elk van de elf VIP-dagen kregen 
twee bezoekers een presentatie, een 
bijzondere rondleiding en een uniek 
kijkje achter de schermen waarbij ze 
zelf de handen uit de mouwen 
mochten steken om voor een dag, 
onder begeleiding, als dierverzorger 
aan de slag te gaan. De rondleiding, de 
persoonlijke aandacht van FELIDA-
medewerkers, de symbolische adoptie 
van een dier (certificaat) en enkele 

cadeaus zoals een speciaal T-shirt, leidden unaniem tot blije en onder de indruk geraakte VIP-
bezoekers. De VIP-dagen zijn een groot succes gebleken en zullen de komende jaren worden 
voortgezet. 
 

Tijgerin Dehli, het oudste dier bij FELIDA, geniet van 

verrijking die speciaal voor haar is gemaakt tijdens 

een VIP-dag 
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Na de zomerperiode werden de coronamaatregelen weer aangescherpt. Doordat het daardoor 
helaas niet langer mogelijk was om geïnteresseerden te ontvangen en persoonlijk te 
ontmoeten, legden wij extra focus op een toch al belangrijke pijler: onze online 
communicatieactiviteiten. 
 
De Social Media platforms die we gebruiken om uit te reiken zijn Facebook en Instagram, en 
dan zijn er natuurlijk onze eigen (VIER VOETERS en FELIDA) websites. Aangezien mensen deze 
online platforms in hun eigen tijd gebruiken uit interesse in ons werk, op eigen initiatief omdat 
ze zich verbonden voelen met FELIDA, beschouwen we dit als zeer waardevol. De 
betrokkenheid op onze Social Mediakanalen is hoog. We hebben een open en transparante 
manier van communiceren. We laten niet alleen het blije nieuws zien van een dier dat speelt 
met verrijking, maar we delen ook wanneer een dier zich niet zo lekker voelt. Deze vorm van 
transparantie en verantwoording bouwt vertrouwen op in de relatie tussen de FELIDA-
organisatie en onze achterban. 
 
In de afgelopen jaren hebben we een gestage groei gezien van FELIDA-supporters op onze 
online platforms. In 2020 zagen we onze Facebook-supporters groeien van 16.501 in het begin 
van het jaar naar 23.673 op de laatste dag 
van het jaar; een stijging van 43,46%. De 
meeste betrokkenheid is met verhalen die 
een update geven over het leven van een 
bepaald dier dat woonachtig is in FELIDA. 
Ook in de top drie staan de internationale  
VIER VOETERS-campagnes met betrekking 
tot grote katachtigen in nood.  
 
Het bericht dat op Facebook de meeste 
aandacht trok, had meer dan 200.000 unieke 
views en 5.000 reacties en deelacties. De 
inhoud van dit bericht was de aankondiging 
van het overlijden van leeuw Masoud. De 
redding van Terez en Masoud was een 
succesvolle maar turbulente tijd die in 
Bulgarije veel media-aandacht had gewekt. 
Dit verhaal laat zien hoe het bereiken en 
redden van dieren met een droevige en 
ontroerende achtergrond steun opbouwt 
voor FELIDA en vooral voor de specifieke 
dieren zelf. Als gevolg van deze redding verwelkomden we begin 2018 veel Bulgaarse volgers 
op Facebook, vrienden die tot op heden nog steeds bij ons zijn. 
  
Ook ons Instagramaccount liet een flinke groei van supporters zien; ultimo 2020 hadden we 
19.641 volgers; een plus van 21,83% ten opzichte van het jaar ervoor. Net als op Facebook zijn 
de meest gewaardeerde berichten die over individuele dieren, vooral als ze betrekking hebben 
op de resultaten van onze special care-aanpak met "voor" en "na" foto's. 
 
Alle berichten op zowel onze Facebook- als Instagrampagina zijn in het Nederlands en in het 
Engels. De moedertaal van 46% van onze bezoekers en volgers is Nederlands of Vlaams. De  

Leeuw Terez, gered uit Bulgarije, op de uitkijk 

in zijn hangmat 
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overige 56% vertrouwt op onze informatie in het Engels en is afkomstig van alle 
wereldcontinenten behalve Antarctica. Landen die opvallen zijn Duitsland, Bulgarije, het 
Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten van Amerika. Maar we zijn trots op al onze volgers, 
ook die uit Egypte (39) en Nigeria (29). 
 
Onze FELIDA-website (beschikbaar in het Nederlands en Engels) heeft in 2020 een totale 
make-over gehad en kreeg dezelfde ‘look en feel’ als de internationale websites van VIER 
VOETERS. Dit werd zeer goed ontvangen door onze bezoekers, vooral de pagina's waar we 
onze filosofie en motivatie toelichten worden zeer gewaardeerd. 
 
Het coronavirus maakte het vrijwel onmogelijk om reddingsmissies uit te voeren, waardoor 
onze free publicity werd verminderd. Toch verscheen FELIDA in verschillende (nationale en 
regionale) televisieprogramma's. In februari werd de documentaire “Liefde voor leeuwen, van 
Aleppo tot Nijeberkoop”, die in de twee jaar daarvoor werd gemaakt, uitgezonden op de 
nationale televisie (NPO2). In de zomer kregen we bezoek van de Nederlandse TV-
persoonlijkheid en bekende dierenliefhebber Nicolette Kluijver voor de productie van een 
aflevering van haar programma “Dierenpret met Nicolette”.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juno van Zon en Simone Schuls met TV-

persoonlijkheid Nicolette Kluijver 
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4. FINANCIËN 

 
In 2020 is in totaal € 269.359 besteed door Stichting FELIDA. Hieronder vindt u de uitgaven 
voor de verschillende kostencategorieën. De totale opbrengst bedroeg € 1.124.303, dankzij 
een projectsubsidie van VIER VOETERS, een donatie van VIER VOETERS en donaties van vele 
individuele donateurs. FELIDA is erg dankbaar voor alle steun, financieel, in natura en op elke 
andere manier. 
 
Activa en passiva 

 Activa 31 dec. 2020  Passiva 31 dec. 2020 

 Vastgoed, bedrijf, materiaal     391,171    Eigen vermogen 1,601,351 

 Financiële vaste activa 9,000   Langlopende schulden  - 

 Vorderingen 710,849   Kortlopende schulden 32,892 

 Cash geld en equivalenten 523,223    

 Totaal 1,634,243   Totaal 1,634,243 

 
Inkomsten en uitgaven 

 Inkomsten  2020   Uitgaven  2020 

 Projectsubsidie Vier Voeters 1,062,000   Kosten dierenwelzijn 31,410 

 Donatie VIER VOETERS 33,500   Personeelskosten 166,734 

 Donatie Pantera -   Kantoorkosten 12,884 

 Donaties supporters 28,803   Administratie en advies 15,895 

    Overige bedrijfskosten 18,549 

    Afschrijving 17,850 

    Financiële/algemene kosten 6,037 

 Totaal 1,124,303  Totaal 269,359 

     

    Resultaat 854,944 

 
Het resultaat van € 854,944 wordt gereserveerd voor continuïteit van de organisatie, de zorg 
voor de dieren en voor de renovatie en uitbreiding die zal starten in 2021. 
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5. SLOTWOORD EN CONCLUSIE 
 
Met droefheid maar ook met trots kijk ik terug op 2020. Het jaar begon met een periode van 
hevig verdriet toen we rouwden om het plotselinge overlijden van Heli Dungler (1963 – 2020), 
de voorzitter van ons FELIDA-bestuur en voorzitter en oprichter van VIER VOETERS. 
 
Persoonlijk ben ik sinds 2012 betrokken bij VIER VOETERS. In 2013 kwamen we in aanraking 
met de opvang in Nijeberkoop waar dieren in grote nood waren. Ik zal nooit het leiderschap 
van Heli en zijn vrouw Ioana vergeten, toen ze zeiden: ”We moeten ingrijpen en nú iets doen 
voor deze dieren om ze een toekomst te geven.” Dit is precies wat er gebeurde; eerst kregen 
de dieren de medische zorg en goede voeding die ze zo hard nodig hadden. Om een duurzame 
situatie te creëren, moesten alle betrokkenen zich realiseren dat het voor de dieren het beste 
was om onder de hoede van VIER VOETERS te komen. Heli en Ioana hielden woord en VIER 
VOETERS nam het opvangcentrum over. Dit was het begin van FELIDA. 
 
Heli werd ook voorzitter van het bestuur en werd vergezeld door Ioana omdat ze allebei de 
toekomst van FELIDA wilden verzekeren en eraan wilden bijdragen. Voor mij, als 
medebestuurslid, betekende dit het begin van een speciale tijd waarin we in het bestuur nauw 
samenwerkten met het FELIDA-team en stap voor stap FELIDA konden ontwikkelen om te 
voldoen aan de normen van VIER VOETERS waarin Heli geloofde. 
 
In december 2020 kon het bestuur van FELIDA weer bijeenkomen en werden er kandidaten 
voor het bestuur benoemd. Onze voorzitter is nu Josef Pfabigan, hij is vanaf het begin bij VIER 
VOETERS. Omdat hij zo'n belangrijk onderdeel is van de erfenis van VIER VOETERS, 
verwelkomen we hem hartelijk om, als voorzitter van ons bestuur, FELIDA de toekomst in te 
leiden. Tijdens deze decembervergadering hebben we ook de bouwplannen voor het nieuwe 
FELIDA, die in 2020 waren opgesteld, beoordeeld. Dit was niet alleen een moment om vooruit 
te kijken, het was ook een moment om terug te blikken op de jaren waarin wij en vooral het 
uitstekende FELIDA-team ter plaatse, de basis hebben gelegd voor deze belangrijke stap. 
 
Tot op heden kregen 34 dieren de zorg die ze nodig hadden in ons FELIDA Grote-katachtigen-
opvang. Hiervan konden 15 dieren in zo’n goede conditie worden gebracht dat ze in 
aanmerking kwamen voor een transport naar LIONSROCK, Zuid-Afrika. Het geven van de best 
mogelijke zorg betekende ook het uitvoeren van 72 uitgebreide medische controles inclusief 
19 operaties. Hiervan hadden 10 gevallen intensieve nazorg nodig. Helaas zijn in de loop der 
jaren 14 dieren overleden door ouderdom of een medische aandoening (bijv. Masoud). 
Desondanks zijn we dankbaar voor het dierwaardige leven dat we deze dieren konden bieden 
in de laatste fase van hun leven. 
 
Het verzorgen van dieren met een complexe medische situatie of achtergrond vraagt in de 
eerste plaats om toewijding. Keer op keer moest het FELIDA-team alle stappen maken die 
nodig waren in het beste (welzijns)belang van onze dieren. Door dit te doen heeft het team in 
de loop der jaren de kennis en ervaring ontwikkeld om ons special care centrum voor VIER 
VOETERS te worden. FELIDA-medewerkers hebben deelgenomen aan 18 missies over de hele 
wereld. Deze missies, om dieren in nood te helpen of te redden, zijn essentieel voor deze 
dieren. Ze staan hoog in het vaandel bij VIER VOETERS, omdat ze vaak plaatsvinden onder zeer 
uitdagende omstandigheden in verre landen (bijv. Soedan, Gaza en Thailand). 
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Leeuw Lenci werd ernstig verwaarloosd in een illegale privédierentuin in 

Albanië, maar vond bij FELIDA zijn veilige haven 

  
De continue ontwikkeling en prestaties van FELIDA hebben de essentiële waarde en het belang 
aangetoond voor grote katachtigen in nood, en voor de missie en visie van de organisatie VIER 
VOETERS. We zijn allemaal erg trots op deze resultaten en ik weet zeker dat Heli hetzelfde 
zou hebben gevoeld. 
  
VIER VOETERS voorziet een groeiende behoefte voor FELIDA's special care-faciliteit naarmate 
de campagnes, zoals het blootleggen van de commerciële handel van tijgers in gevangenschap 
in Europa en daarbuiten, aan kracht winnen. Ook komt er steeds meer wetgeving tegen het 
gebruik, of beter gezegd het misbruik, van grote katachtigen in privé-gevangenschap, 
erbarmelijke dierentuinen en circussen. Wetgeving die goede zorg eist voor deze wilde dieren, 
die, door menselijk ingrijpen, nooit echt wild zullen zijn. 
Daarom besloot het bestuur de bouwplannen en de financiering van de eerste fase voor het 
nieuwe FELIDA goed te keuren. 
 
Updates over dit project en de dieren bij FELIDA zijn te vinden op onze FELIDA Grote-
katachtigen-opvang en VIER VOETERS-websites. Via de FELIDA-accounts op Facebook en 
Instagram komt u alles te weten over de avonturen van onze dieren. 
 
Namens alle dieren willen we u bedanken voor uw interesse en steun! 
 
Helma van de Vondevoort 
Bestuurslid Stichting FELIDA 

 

 

 

 

 

 


