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Stichting Hanna, Dierentehuis de Achtste Hemel, is het laatste rusthuis voor kansloze dieren
van allerlei soorten, die geen plekje meer kunnen vinden in de maatschappij. Wij zijn
gespecialiseerd in de opvang van senioren en patiënten. Alle dieren,
(honden,poezen,konijnen,paarden,pony's en schapen) krijgen alles wat hun hartje
begeert,tot hun laatste snik. Gemiddeld wonen er 55 dieren bij ons. Daarnaast helpen wij bij
het herplaatsen voor derden, die door persoonlijke omstandigheden afstand moeten doen
van hun geliefde (moeilijk herplaatsbare) ier.
In de komende drie jaar zal de focus liggen op het vinden van een permanente eigen locatie,
omdat het onderkomen waar Stichting Hanna, Dierentehuis de Achtste Hemel momenteel is
gevestigd, te koop staat.
Naast het vinden van een nieuwe locatie zal, zoals gebruikelijk, de opvang van dieren met
een rugzak, het herplaatsen van (huis)dieren via Stichting Hanna doorgaan evenals het
genereren van donatiegelden om de stichting draaiende te houden.
Het vinden van een nieuwe eigen locatie proberen we te realiseren door contact te leggen
met bijv. investeringsmaatschappijen, makelaars die naast verkoop ook verhuur doen. Door
middel van verschillende crowdfunding-activiteiten proberen we voldoende geld binnen te
halen zodat ook de stichting een financiële bijdrage kan doen bij de aankoop van nieuwe
locatie.
We hopen met de hulp van onze volgers via de facebook-pagina van Stichting Hanna,
Dierentehuis de Achtste Hemel en ook nog via de (oude) pagina van Hanneke Mol, dit te
realiseren.
We hebben uw hulp dan ook heel hard nodig. Met z’n allen kunnen we ons doel bereiken..
Ons motto is: samen sterk en alles voor de diertjes, omdat deze dieren op ons rekenen en
we wellicht vele dieren in de toekomst mogen helpen.
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Hanneke Mol, de oprichtster van Stichting Hanna, Dierentehuis de Achtste Hemel, zet
hieronder uiteen hoe ze tot de beslissing is gekomen om een stichting op te starten met als
doel de dieren met een rugzakje te helpen.
“Van jongs af aan heb ik een zwak gehad voor dieren,in het bijzonder de allerzwaksten. Op
een bepaald moment in mijn leven wilde ik graag meer betekenen voor deze groep dieren en
besloot een stichting op te richten.
Een toekomst en veilige haven zijn voor afgedankte diertjes, oud, ziek of gewoon gedumpt,
die mijn hulp zo graag ontvangen. Ik wil ze allemaal een zorgeloos leventje bieden, met
alleen warmte, liefde en blijdschap. Tot hun allerlaatste snik.
Ik wil een stem zijn voor hen die niet voor zichzelf kunnen spreken en opkomen. Ik wil
mensen duidelijk maken dat dieren, net als wij, een bewustzijn en gevoelsleven hebben, met
blijdschap, liefde, verdriet en pijn. Daarnaast vind ik dat hun enorme intelligentie, die
misschien sterker is ontwikkeld dan die van de meeste mensen, te vaak wordt onderschat,
doordat ze niet hardop praten, maar in plaats daarvan uitvoerig met hun energie en
lichaamstaal communiceren.
Met al mijn liefde voor de dieren wil ik een klein steentje bijdragen aan het geluk van dieren
en hun levensrecht en -genot, dat zij net zo horen te ervaren als wij mensen, met één
verschil: zij zijn helaas maar al te vaak afhankelijk van ons.
Het liefst zou ik de hele dierenwereld beschermen, maar dat is een droom die te ver weg
lijkt. Ik troost me met de gedachte dat elk dier dat ik helpen kan, er één is.
Hun blijdschap en geluk gaan voor mijn verdriet. Het afscheid nemen is niet te voorkomen
en doet vreselijk pijn. Maar met elke vezel in mijn lijf wil ik dit kunnen doen. Zolang ik kan.”

1.2

Doelstelling

Het bestrijden en voorkomen van dierenleed in al zijn geledingen, hetzij door het bieden van
onderdak, voedsel en eventuele medicatie, hetzij door het ondersteunen van initiatieven die
het lot van dieren verbeteren. Daarnaast alle verdere handelingen, die met het vorenstaande
in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk zullen zijn.

1.3

Strategie

Stichting Hanna, Dierentehuis de Achtste Hemel geeft onderdak aan kansloze dieren, die
onze hulp nodig hebben. We zijn gespecialiseerd in het opvangen van oude, zieke of
gedumpte dieren. We bieden deze hulp aan in de breedste zin van het woord. Gemiddeld
wonen er 55 dieren bij Stichting Hanna die tot aan hun laatste snik een zorgeloos,
dierwaardig en vooral een gelukkig leven mogen leiden. Ze worden met liefde en alle nodige
(medische) zorg omringd.
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Gedurende de komende jaren zullen we ons blijven inzetten voor de opvang van dieren, die
naast de boot dreigen te vallen. Die doen we door opvang op de locatie zelf, maar ook thuis
bij gastgezinnen. Deze gastgezinnen vangen dan een diertje op indien deze, om welke reden
dan ook, niet terecht kunnen in ons dierentehuis. De stichting draagt dan zorg voor de
kosten van dit dier.

Om voor de dieren de benodigde gelden binnen te halen, zullen we ook de komende jaren
acties verzinnen om geld in te zamelen om zo de opvangdieren te geven wat ze nodig
hebben. Talloze acties hebben we al succesvol mogen doen. Elk jaar hebben we bijvoorbeeld
rondom Valentijnsdag de “Hartjes-actie” (1 hartje = 1 euro). In december 2017 bleek de
“kerstboom-actie” een waardevolle actie waarbij we onze volgers uitnodigen om cadeautjes
voor de dieren onder de boom te leggen door een bestelling te plaatsen in onze webwinkel
(http://www.stichtinghanna.nl/index.php/winkel/
Daarnaast is het essentieel om een continue instroom van geld te hebben dus we gaan het
pad van de crowdfunding op, om deze mogelijkheden te onderzoeken.
Gezien de maandelijkse uitdaging om de financiële situatie van Stichting Hanna gezond te
houden, blijven we zowel vaste donateurs als virtuele ouders werven. Dit laatste gebeurt al
vaak voordat we een dier opnemen.

Ook in de komende jaren zal Stichting Hanna zich inzetten om mensen te helpen bij het
herplaatsen van hun geliefde huisdieren die door omstandigheden niet meer kunnen blijven
wonen, de zogenaamde ‘Zonnetjes’. Daar zetten wij zowel onze facebook pagina als onze
website voor in. Door het grote aantal volgens in ons bereik erg groot.

Wij organiseren regelmatig een Open Dag voor de donateurs, zodat deze onze dieren ook
persoonlijk leren kennen. Tevens zoeken wij regelmatig de pers op, in de hoop meer
bekendheid en steun te krijgen, evenals nieuwe donateurs. Ook BN’ers benaderen wij met als
gevolg dat Marijke Helwegen inmiddels onze ambassadrice is geworden. Iets waar we erg
trots op zijn. De meeste publiciteit halen wij uit facebook met behulp van onze trouwe
volgers.

Stichting Hanna staat nu voor de grootste uitdaging in haar bestaan: Het vinden van een
nieuwe locatie waar de stichting verder kan doorgroeien.
Steeds meer stichtingen, opvangcentra en asielen weten stichting Hanna te vinden voor hulp.
Deze samenwerkingsverbanden zijn ook van groot belang, want via deze wegen bereikt
Stichting Hanna ook meer bekendheid. Daarnaast doen ook meer particulieren een beroep
op Stichting Hanna.
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2.1

Activiteiten van de organisatie

2.1.1 OPVANG

Stichting Hanna, Dierentehuis de Achtste Hemel is het laatste rusthuis voor kansloze dieren
van allerlei soorten,die geen plekje meer kunnen vinden in onze maatschappij. We bieden
deze hulp aan in de breedste zin van het woord. Gemiddeld wonen er 55 dieren.
We zijn gespecialiseerd in de opvang van senioren en patiënten. We hebben zelfs een
speciale kattenhospice-afdeling voor terminale dieren afkomstig uit asielen, opvangcentra of
particulieren. Ze worden met veel liefde en alle (medische) zorg omringd en krijgen de beste
biologische voeding.

Herplaatsing van dieren die om de een of andere reden toch niet goed kunnen aarden bij de
stichting. Het belang van het dier staat voorop. We helpen particulieren, andere stichtingen
en asielen om moeilijk herplaatsbare diertjes een laatste thuis te geven. Hierin kunnen wij
bemiddelen of contacten leggen voor hen.

Deze hulp kunnen we aanbieden aan mensen, in de vorm van notariële aktes, waarin wordt
vastgelegd dat wij in nood desbetreffende dieren op zullen vangen en een ‘forever home’
geven. We merken dat deze behoefte er is en mensen niet weten waar ze terecht kunnen.
Het geliefde dier zal in de Achtste Hemel zijn/haar tijd door kunnen gaan brengen, in één
van onze gastgezinnen of herplaatst worden. Afhankelijk van de wensen van de mensen en
het desbetreffende dier zelf.

2.1.2 FINANCIËN

We proberen zo veel mogelijk donateurs en sponsoren aan te trekken, zodat de kosten voor
de opvang van een dier in elk geval kostendekkend is.
Tevens besteden wij aandacht aan het in ontvangst nemen van schenkingen, giften en
nalatenschappen..
Momenteel krijgt de stichting hoofdzakelijk donaties en sponsors binnen via de social
media.

2.1.3 VRIJWILLIGERS
Momenteel is er een heel klein groepje vrijwilligers actief voor de stichting. Helaas is er een
groot tekort aan vrijwilligers die op de locatie zelf kunnen helpen. Het vinden van
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vrijwilligers in het noorden van het land is een grote uitdaging, waar ook andere
dierenorganisaties mee kampen. Regelmatig plaatsen wij een oproep voor meer vrijwilligers.

2.1.4 BESTUUR
Het bestuurd bestaat uit 3 personen namelijk een voorzitter, penningmeester en een
secretaris.

2.2

Voorbeeld van activiteiten

Het bestrijden en voorkomen van dierenleed in al zijn geledingen en in de breedste zin van
het woord. Stichting Hanna, Dierentehuis de Achtste Hemel is het laatste rusthuis voor
kansloze dieren van allerlei soorten, die geen plekje meer kunnen vinden in onze
maatschappij. We bieden deze hulp aan in de breedste zin van het woord. Ze worden met
veel liefde en alle (medische) zorg omringd en krijgen de beste biologische voeding.
Daarnaast hebben we als stichting allerlei activiteiten, met ‘alles voor de diertjes’ als
uitgangspunt.
Soms herplaatsen we moeilijk herplaatsbare dieren vanuit De Achtste Hemel. Diertjes die
door hun gezondheid of rugzakje extra zorg nodig hebben, maar niet op hun plaats zijn in
ons dierentehuis.
We helpen particulieren, andere stichtingen en asielen om moeilijk herplaatsbare diertjes een
laatste thuis te geven. Hierin kunnen wij bemiddelen of contacten leggen voor hen.
Ook bieden wij hulp aan mensen, in de vorm van notariële aktes, waarin wordt vastgelegd
dat wij, in nood en bij overlijden, desbetreffende dier(en) op zullen vangen en een veilige
plek bieden. We merken dat hier een duidelijke behoefte aan is. Het geliefde dier zal in de 8e
Hemel zijn/haar tijd door kunnen gaan brengen, in één van onze gastgezinnen of, indien
gewenst, herplaatst worden. Afhankelijk van de wensen van de eigenaar en ’t desbetreffende
dier zelf.
We zijn met elkaar actieve dierenactivisten, in de goede zin van t woord. Met deze
nevenactiviteiten proberen wij nog meer diertjes te redden, in de ruime zin van ’t woord.

3.

Toekomst

Op nieuwe locatie hopen we nog verder door te mogen groeien, waar we nu mee wachten tot
de locatie bekend is. Onze droom is om meerdere diersoorten op te blijven vangen, of
wellicht nog meer diersoorten dan nu het geval is. Onze strategie/visie blijft verder
hetzelfde.

4.

Organisatie

Hieronder vindt u de gegevens van de Stichting in een oogopslag.
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Stichting Hanna
Postadres: Dorpsstraat 5, 8432PM Haule
Email: info@stichtinghanna.nl
De stichting heeft een ANBI-status.

4.1

Bestuur

De bestuursleden genieten voor hun prestaties geen salaris, beloning of vergoeding. Tevens
keert de stichting geen bonussen of vakantiegelden uit.
Voorzitter:
Penningmeester:
Secretaris:

4.2

mevr. Hanneke Mol
mevr. Ellen Holtzhuizer
mevr. Marieke Bosklopper

Werknemers

De stichting heeft geen werknemers in dienst.

4.3 Vrijwilligers
De organisatie maakt gebruik van een aantal vrijwilligers, die geen vergoeding ontvangen
voor hun diensten maar wel eventueel vervoerskosten kunnen ontvangen. Deze vrijwilligers
zetten zich in bij het dierentehuis maar vooral op social media zoals facebook. Deze laatste
groep werkt vanuit thuis.

4.4 Statutaire gegevens
Statutaire naam:
Stichting Hanna
KvK nummer: 59564474
RSIN / fiscaal nummer: 853546988
Bank gegevens: ABN AMRO
IBAN: NL19ABNA 0482 4776 36
BIC: ABNANL2A
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5.1 Beheer en besteding van het vermogen
De voorzitter Hanneke Mol en penningmeester Ellen Holtzhuizer beheren samen de
portefeuille van de stichting. De financiële verantwoording wordt gedaan door deze
bestuursleden zelf, dit om de kosten zo laag mogelijk te houden.
De uitgaven van stichting hebben betrekking op de zorg van de dieren. Deze bestaan
voornamelijk uit (speciaal) voer, medicatie, dierenartskosten en onderhoud van het
dierentehuis en het erf. Gastgezinnen worden ook financieel ondersteund, aangezien wij de
kosten voor het betreffende dier dragen.
De stichting heeft een spaarrekening. Deze zal gebruikt worden voor de aanschaf van een
nieuwe locatie of de verbouwing daarvan.
.

5.2 Het werven van gelden
Stichting Hanna hoopt gelden te verwerven:



Via het aantrekken van donateurs en sponsors.
Via het in ontvangst nemen van schenkingen, giften en nalatenschappen.

Momenteel krijgt de stichting donaties en sponsors binnen via social media. In de toekomst
gaat zij ook op evenementen fondsen werven en andere mogelijkheden onderzoeken.
In de toekomst hoopt zij ook subsidie te kunnen krijgen.

10
Beleidsplan 2018-2020

