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Het Ontstaan van Stichting Melief
In juni 2003 hebben Marc Winters en Lothar Vermeulen, na een aantal jaren van almaar
groeiende opvang, Stichting Melief opgericht in Rockanje, aan de kust bij Rotterdam. Melief
is de geit die, ondanks dat ze erg verwaarloosd was en ook nog eens twee kinderen op de
wereld moest zetten, toch zo snel weer opknapte en sterker tevoorschijn kwam. Zij is een
mooi symbool voor waar de opvang zich hard voor wil maken.
De stichting kreeg in september 2005 te horen dat de toenmalige locatie in Nederland
gesloopt zou gaan worden in verband met een andere bestemming voor de grond.
Aangezien het financieel onmogelijk was in Nederland een andere locatie te vinden, werd
besloten om het avontuur aan te gaan en een grote boerderij met stallen en land aan te
schaffen in Sögel, in Duitsland. Om de toekomst van de dieren te garanderen werd oktober
2006 deze privé-investering gedaan, aangezien het al mooi is dat de stichting de verzorging
van de dieren kan financieren, een vermogen is er niet. De boerderij, met in totaal bijna 4
hectare grond, had al twee jaar leeg gestaan, dus er blijft altijd nog een hoop te doen. Er
staat een bord aan de weg: Gnadenhof Melief, wat verduidelijkt dat de boerderij een
‘genadeboerderij’ voor dieren is.
Er loopt inmiddels, naast een groot aantal, ook een grote verscheidenheid aan dieren rond in
de opvang. Honden, katten, konijnen, cavia’s, kippen, daarvan apart een groep hanen,
fazanten, eenden, ganzen, zwanen, geiten, schapen, hangbuikzwijnen en varkens, pony’s,
volièrevogels, duiven, runderen en ezels. Allemaal met een eigen verhaal dat meestal niet zo
leuk is. Vaak komen ze helemaal bij, maar het komt ook regelmatig voor dat ze in hun ‘vorige
leven’ een achterstand opgelopen hebben die ze niet meer in kunnen halen. Zo kunnen
inteelt en verwaarloosde ziektes een hoop schade aanrichten. Maar met persoonlijke
aandacht en de noodzakelijke medische verzorging kom je vaak al een heel eind om het
welzijn van het dier weer op peil te brengen. Stichting Melief heeft op het ogenblik ruim
1250 dieren in haar opvang. De veelal verwaarloosde en mishandelde dieren komen uit alle
hoeken bij Stichting Melief terecht. Uiteraard worden ook dieren uit Duitsland opgenomen,
maar het overgrote deel van de dieren is uit Nederland afkomstig.
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1. DOEL VAN STICHTING MELIEF
De stichting is een non-profit organisatie en heeft tot doel (landbouw)huisdieren die
verwaarloosd, mishandeld of met de dood bedreigd worden, een fijne nieuwe en
permanente plek te bieden. Zo kunnen ze bij Stichting Melief rustig oud worden. Dieren die
niet in asielen terecht kunnen of geen kans maken om er ooit nog uit te komen, zijn zo toch
verzekerd van een onbekommerd leven. Op dit moment zijn er ongeveer 1250 dieren
ondergebracht in de opvang van de stichting, gevestigd in Sögel, Duitsland. Het gaat hier om
honden, katten, konijnen, cavia’s, volièrevogels, pluimvee, watervogels, duiven, geiten,
schapen, koeien, paarden/pony’s, mini-varkens en grote varkens, runderen en ezels.

Een tweede doel is het creëren van een ontmoeting tussen mens en dier op basis van
gelijkwaardigheid
en wederzijds respect, momenteel mogelijk gemaakt door de openstelling van de opvang op
zaterdag en op afspraak.
Een derde doel is het, aan de hand van de in de opvang levende dieren, bewustmaken van
mensen wat betreft de gevolgen van het consumeren en fokken van, en het handelen in
dieren en ze te wijzen op de vele voor handen zijnde volwaardige alternatieven.
Een vierde doel is het geven van cursussen en opleidingen in het verzorgen van dieren in het
algemeen en het begeleiden van studenten tijdens hun opleiding tot dierverzorger. Hierbij
staat wederom het respect voor het dier centraal en daarom zullen de eerste drie doelen
een wezenlijk deel vormen van het vierde doel.
2. DOELSTELLINGEN
Vastgelegd in de statuten van Stichting Melief zijn de volgende doelstellingen
1.
De stichting heeft ten doel:
a.
het als vangnet dienen voor dieren die elders in hun levensloop bedreigd dan wel
ongewenst dan wel op een andere manier hulpbehoevend zijn;
b.
het bewust maken van mensen van de gevolgen van het consumeren en fokken van
en het handelen in dieren en ze te wijzen op de vele voor handen zijnde volwaardige
alternatieven;
c.
het creëren van een ontmoeting tussen mens en dier op basis van gelijkwaardigheid
en wederzijds respect;
d.
het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste
zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
2.
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het bieden van
huisvesting, het geven van voorlichting en educatie.
3. MISSIE EN STRATEGIE
Stichting Melief tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
1.
Het bieden van veelal permanente huisvesting en verzorging aan noodlijdende
dieren.
2.
Het geven van voorlichting aan de relevante doelgroepen.
3.
Het werven van de benodigde fondsen en goederen/voedermiddelen middels diverse
activiteiten om bovenstaande mogelijk te maken.
Fondsenwerving
Het fondsenwerven ter ondersteuning van de doelstelling van de Stichting Melief is één
van de belangrijkere doelstellingen om de doelen daadwerkelijk te realiseren en mogelijk te
blijven maken, in het belang van de dieren en het dierenwelzijn:
1.
In het algemeen via jaardonateurs en specifiek via maanddonateurs (adoptie op
afstand van een dier).
2.
Giften en schenkingen.
3.
Diverse collectes en via allerlei doelgerichte acties en activiteiten.
4.
Doelgerichte aanvragen bij (vermogens)fondsen voor dieren.

5.

Merchandising van allerlei artikelen.

Huisvesting
De dierenopvang van Stichting Melief heeft een boerderij ter beschikking compleet met
opstallen, vijver, quarantaine ruimtes, weilanden en graslanden, momenteel op een terrein
van in totaal ongeveer 4 hectare. Deze opvangboerderij bevindt zich in Sögel, Duitsland. De
boerderij is het basisverblijf van de dieren bij Stichting Melief. Er wordt voortdurend gewerkt
aan het optimaliseren, verbeteren van de huisvestingen en leefomgeving van de dieren.
Het bestuur
Het bestuur bestaat uit 6 leden. Van belang is de nauwe betrokkenheid met de doelstelling
van de Stichting. Het bestuur is verantwoordelijk voor het beleid van de stichting en neemt
beslissingen op strategisch niveau. Het bestuur bereidt deze voor, ontwikkelt strategieën,
onderzoekt alternatieven en reikt voorstellen aan. Een en ander vindt plaats conform de
principes zoals weergegeven in de CBF-richtlijnen en code Wijffels inzake goed bestuur voor
goede doelen.
Besteding van gelden
Het bestedingsbeleid ligt geheel binnen de context en de activiteiten van de Stichting. Alle
uitgaven zijn in overeenstemming met het doel van de Stichting en dienen het belang en
welzijn van de dieren. Stichting Melief heeft het ANBI-keurmerk, maakt haar
projectinformatie en bestedingen openbaar en voldoet ruimschoots aan de meldingsplicht
die daarbij hoort. Als een instelling door de Belastingdienst is aangewezen als een ANBI, kan
een donateur, afhankelijk van de vorm waarin de giften zijn gedaan, de gift van de
inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken (uiteraard binnen de daarvoor geldende
regels). Zie voor meer informatie: www.anbi.nl
Omdat wij een relatief kleine stichting zijn, willen wij het geld dat binnenkomt, in zijn geheel
ten goede laten komen aan de dieren en alle kosten die dat met zich meebrengt. Op dit
moment vinden wij dat de kosten van een keurmerk en een accountantsverklaring daar een
te groot deel van zouden opslokken. Daarom heeft Stichting Melief er vooralsnog voor
gekozen geen keurmerk aan te vragen bij stichtingen als CBF en KGB. Het bestuur is aan het
onderzoeken of het financieel acceptabel en toelaatbaar is om alsnog een dergelijk
keurmerk te verkrijgen. Omdat wij begrijpen dat het voor donateurs belangrijk is om zeker
te weten dat het geld goed wordt besteed, kunnen donateurs dan ook te allen tijde het
financiële jaarverslag opvragen.
Verzorging en Beloningsbeleid
Aanvankelijk werd de opvang gerund door een van de beheerders/oprichters. Na de
verhuizing naar Duitsland breidde het aantal dieren en diersoorten zich echter zo uit dat dit
werk niet meer door 1 persoon kon worden gedaan, temeer daar het zeer moeilijk bleek
vrijwilligers in die streek te werven. Teneinde beide beheerders in de gelegenheid te stellen
zich volledig aan de stichting en de opvang te wijden, is toen besloten hen in dienst te
nemen.
Met meer dan 1250 dieren in zoveel verschillende soorten is dit een minimale bezetting,
temeer daar het werk 7 dagen per week en 52 weken per jaar doorgaat, en bij heel jonge of
zieke dieren ook nog ’s nachts. De grote uitbreiding van het aantal dieren sinds de verhuizing

is overigens een gevolg van het feit dat de opvang zoveel groter is en daardoor meer plaats
heeft voor allerlei diersoorten. Uiteraard worden ook dieren uit Duitsland opgenomen, maar
het overgrote deel van de dieren is uit Nederland afkomstig.
Eén van de beheerders in Duitsland is gekwalificeerd en door de Industrie und
Handelskammer erkend als opleider tot dierverzorger. De opleiding dierverzorging vindt in
Duitsland plaats volgens het ‘werken en leren’-systeem en duurt 3 jaar. De lerende
dierverzorger komt in dienst van Gnadenhof Melief e.V., werkt 4 dagen in de opvang en gaat
1 dag in de week naar school.
Sinds een tweetal jaren is er ook een p.t. dierverzorgster in dienst.
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Naast het voortdurend optimaliseren, renoveren en moderniseren van de onderkomens van
de dieren, wat na (medische) verzorging de eerste prioriteit heeft, bestaan er plannen tot
uitbreiding die de doelstellingen van de stichting nog meer tot verwezenlijking zullen
brengen.
Het waarborgen van continuïteit naar de toekomst
De stichting heeft als doel dieren die verwaarloosd, mishandeld of met de dood bedreigd
worden, een fijne nieuwe en permanente plek te bieden. De organisatie van de stichting en
de dagelijkse gang van zaken in de opvang wordt nog steeds gedragen door dezelfde twee
personen: Lothar Vermeulen en Marc Winters. Om in de toekomst te kunnen garanderen dat
Stichting Melief kan blijven bestaan en het welzijn van de dieren verzekerd is, dient de
personele bezetting gewaarborgd te blijven en waar mogelijk (nodig) uitgebreid. Deze
punten zijn van groot belang voor de toekomst van de stichting en daarom is het
noodzakelijk om fondsenwervende activiteiten uit te bouwen en nieuwe fondsenwervende
middelen en methoden te introduceren.
Naamsbekendheid vergroten
Het voortdurend opbouwen van naamsbekendheid is een randvoorwaarde voor het werven
en binden van vrijwilligers, donateurs en sponsors. Stichting Melief heeft accounts op
Facebook, Twitter, Instagram en een eigen website waarop eenieder o.a. kan zien wat
Stichting Melief onderneemt, wat de te verwachten activiteiten zijn en wie de sponsors zijn.
Het doel is middels deze kanalen meer naamsbekendheid te creëren waaruit moet
voortvloeien dat Melief blijvend ondersteuning krijgt door financiële middelen en vrijwillige
inzet door derden.
Educatief centrum
In dit educatief centrum is het plan om een permanente tentoonstelling op te zetten over
dieren in het algemeen. Informatie zal gegeven gaan worden over het houden van
huisdieren. Tevens zal informatie beschikbaar zijn over de bio-industrie. Het milieuaspect zal
een belangrijk thema zijn. Duurzaam ondernemen zal zeker onderdeel gaan vormen van de
voorlichting van het centrum.

Er zullen voorlichting en trainingen omtrent het houden en verzorgen van grote en kleine
dieren worden gegeven door middel van workshops aan scholen, verenigingen en clubs.
Theorie zal afgewisseld worden door de praktijk.
Webwinkel:
Momenteel worden er diverse spullen te koop aangeboden via de website en het plan is om
meer spullen (c.a. 10 stuks) te gaan aanbieden en wel via een zogenaamde webwinkel. Het
doel van deze webwinkel is de naamsbekendheid van de stichting te vergroten en, zij het
beperkt, meer gelden binnen te krijgen.
Markt of doelgroepen
Er is een start gemaakt om bedrijven te werven die Melief willen steunen. Dit zijn bedrijven
die zich met de doelstellingen van de dierenopvang Stichting Melief identificeren of ervoor
open staan. Het doel is om bedrijven te motiveren opdat ze bereid zijn diergroepen van
Melief geheel of gedeeltelijk te adopteren dan wel een uit te voeren project te sponsoren.
Projecten
Nieuwe projecten die op korte termijn c.q. iets langere termijn gerealiseerd moeten worden,
zijn:
•
•
•
•
•

verbeteren van - en onderhoud plegen aan de stallen
Vernieuwing van het duivenhok.
Vernieuwing van de palen van de omheining van de weides
renoveren omheining verharding van het erf
Quarantaine ruimte voor kleine dieren realiseren

Voor bovenstaande projecten zullen individuele sponsortrajecten en crowdfunding acties
opgesteld en opgestart worden.

