PERSBERICHT
DierenLot keert droombedrag uit aan dierenopvang Koningen
Op het Landelijke Congres Dierenhulpverlening heeft dierenopvang Koningen een cheque in
ontvangst genomen van € 25.000,00 voor de realisatie van Veccio’s Seniorenparadijs.
Dit is het grootste geldbedrag dat DierenLot ooit heeft uitgereikt aan een dierenhulporganisatie.
Stichting DierenLot heeft begin dit jaar een eenmalige uitkering ontvangen van de Nationale
Postcode Loterij. Daar profiteren natuurlijk alle dierenhulporganisaties van, maar hierdoor was de
tijd ook rijp om een keer een groot bedrag aan één bijzonder project te koppelen. Alle organisaties
werd dan ook gevraagd hun droomproject in te dienen: een project waarin dierenwelzijn en zorg
voor mensen hand in hand gingen. Dat werd gevonden in de realisatie van Veccio’s Seniorenparadijs
van Dierenopvang Koningen.
Het droomproject houdt in dat binnen opvang Koningen in Balkbrug een speciale afdeling gecreerd
wordt voor oude honden die in een gewoon asiel moeilijk kunnen aarden. Door de huiselijke sfeer
hebben de oude honden een beter leven maar dit biedt ook kansen om vrijwilligers beter in te zetten
en nieuwe activiteiten te ontplooien zoals activiteiten voor oude mensen uit zorginstelling en die
daar straks makkelijker naar toe kunnen.
Astrid Koningen, initiatiefneemster van het project gaf aan dat met de ontvangst van dit bedrag de
realisatie van het project voor eind volgend jaar gereed moet kunnen zijn.

Noot voor de redactie (niet voor publicatie)
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jane van den Berg van Stichting DierenLot, 06 149 239 70
of per email jane@dier.nu
Stichting DierenLot
Stichting DierenLot komt op voor mishandelde, verwaarloosde, gewonde en in de steek gelaten dieren in
Nederland. Dat doen wij door het ondersteunen van lokale en regionale dierenhulporganisaties. Dat kan zijn
met financiële middelen, maar ook met de uitreiking van dierenambulances waarvan er nu zo’n 140 rijden in
Nederland. Twee keer per jaar (in april en november) wordt de Landelijke Bijeenkomst Dierenhulpverlening
gehouden voor alle dierenhulpverleners in Nederland. Deze dag wordt bezocht door zo’n 1.000 mensen
(vrijwillig) werkzaam in de dierenhulpverlening.

