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SAMENVATTING
Dierenvoedselbank Poezewoef Wilrijk bestaat in 2021 vier jaar. Het doel
van de vzw is om dierenbaasjes in financiële moeilijkheden te helpen.
Poezewoef begon als proefproject. Toen dat succesvol bleek, werd de vzw
opgericht. Daarna volgden inzamelacties, persaandacht, beurzen en
talloze bedelingen. In 2019 breidde Poezewoef uit met een pick-uplocatie
in Hoevenen. In 2021 zorgde de pandemie initieel voor een vermindering
in leden, maar Poezewoef kan vandaag op een honderdtal dierenfamilies
rekenen. In de toekomst hoopt Poezewoef nieuwe middelen te kunnen
verkrijgen om meer dierenfamilies te helpen.
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INLEIDING
Dit rapport gidst u door de geschiedenis van dierenvoedselbank
Poezewoef Wilrijk. Wat vier jaar geleden begon als een proefproject, is
uitgegroeid tot een vaste lading sfeer en brokken waar vele
dierenbaasjes op kunnen terugvallen. Solidariteit en gezelligheid waren
vanaf het begin vaste waarden om het project te laten slagen. Op de
volgende pagina's komt u te weten wat Poezewoef doet, hoe het
ontstaan is, welke mijlpalen de vzw behaalde en welke uitdagingen het
trotseerde. We zoomen in op het verleden om te kunnen verklaren waar
Poezewoef vandaag staat en hoe de vzw daar gekomen is.
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OVER POEZEWOEF
Voordat we dieper ingaan op de geschiedenis van Poezewoef, geven we
eerst een woordje uitleg over wat Poezewoef inhoudt.
Dierenvoedselbank Poezewoef Wilrijk is een non-profitorganisatie die
zich inzet voor honden- en kattenbaasjes die het finaniceel moeilijk
hebben. De missie van Poezewoef is duidelijk: ervoor zorgen dat dier en
baasje samen kunnen blijven. Dat doet de vzw door wekelijks een
honden- of kattenvoedingspakket aan te bieden. Daarboven helpt de vzw
door gratis dierenmateriaal te vervangen en 50% van de dierenartskosten
te betalen.
Een ander belangrijk doel is het sociale aspect. Mensen uit hun sociaal
isolement halen is dan ook een prioriteit. De leden komen wekelijks eten
afhalen en kunnen zo gezellig een praatje komen maken met andere
dierenfamilies. Poezewoef staat ook geregeld op evenementen waarbij
de leden nauw betrokken worden.
Wanneer Poezewoef een schenking ontvangt van natvoer, snoepjes of
materialen geeft ze dat ook mee aan de leden. Achter de schermen
speurt Poezewoef het internet af naar gratis gifts voor dieren. Daarboven
krijgt Poezewoef regelmatig schenkingen van donateurs. (Poezewoef,
2021)
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DE START
Poezewoefs verhaal begint in december 2017 bij Corry van den Brande.
Samen met haar vriendin Brigitte was ze vrijwilliger op een bedeling van
Dakant, een vzw die voedselbedelingen organiseert voor kansarmen en
minderbedeelden. Al snel kwam ter sprake dat het jammer is dat er
tijdens voedselbedelingen nooit gedacht werd aan huisdieren. Daar
besloten Corry en Brigitte iets aan te veranderen. Ze maakten een
Facebookgroep aan en stuurden oproepen uit voor donaties van
dierenvoeding. Met succes, bij de allereerste bedeling werden tien zakjes
katteneten en tien zakjes hondeneten uitgedeeld. Proefproject
Poezewoef was geboren.
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EEN VZW OP POTEN ZETTEN
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POEZEWOEF MAAKT ZICH BEKEND
Al snel werd het duidelijk dat de vraag naar een dierenvoedselbank groot
was. Na drie maanden stond de ledenteller op 55. Sinds toen noemt
Poezewoef haar leden dierenfamilies. De klapstoelen werden ingewisseld
voor Corry's garage als afhaallocatie. De Facebookgroep speelde toen al
een belangrijke rol in de communicatie. Via deze groep riep Poezewoef
op om dierenvoeding te doneren in de voorziene donatiebakken aan de
voordeur. Al snel kwamen de eerste donaties van onder andere vzw
Viervoeters in nood, Handjes voor pootjes, Aveve, Zowizoo, ADC, Maxi
Zoo, Cane Gatto en Edgard & Cooper. Na een jaar groeide Poezewoef uit
tot een vzw met 107 dierenfamilies.
Ook de media merkte Poezewoef op. Tv-zender ATV kwam over de vloer
en HLN en GVA rapporteerden in een artikel over het succes van de
dierenvoedselbank. Het kabinet van dierenwelzijn nodigde Poezewoef in
2018 twee keer uit.
Om geld in te zamelen worden reeds van de start inktpatronen en rosse
centen verzameld. Daarbovenop werkt Poezewoef sinds 2019 samen met
Trooper. Trooper is een online winkelplatform voor aankopen bij
verschillende webshops. Wanneer sympathisanten een aankoop doen via
Trooper, gaat een deel van het aankoopbedrag naar Poezewoef. Hiermee
werd al €184 binnengehaald.
Vanaf de start werden ook verkoopacties georganiseerd van
sleutelhangers, knuffels, catnipzakjes en pennen om het Casterproject te
financieren.
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POEZEWOEF MAAKT ZICH BEKEND

ATV op bezoek, de rosse centen, de donatiebak en het nieuwsartikel uit HLN
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POEZEWOEF MAAKT ZICH BEKEND

Corry en de Poezewoefstand op het Dierenfestival

Op 26 augustus 2018 werd de wereld van Poezewoef een stuk groter. De
vzw stond voor de eerste keer met een stand op een dierenevenement,
het Hondenfestival in het provinciaal domein van Puyenbroeck in
Wachtebeke. Daar kon Poezewoef zich bekender maken als vzw, flyers
uitdelen en steunstickers verspreiden. De vzw maakte van de
gelegenheid gebruik om snoepzakjes te verkopen. Er werden 367 stuks
verkocht. Het hoogtepunt van de deelname aan het Hondenfestival was
het akkoord voor sponsoring met Edgard & Cooper. Daarnaast werd ook
uitgebreid genetwerkt met andere dierenorganisaties. Ook in 2019 was
Poezewoef van de partij op het Hondenfestival.
Poezewoef kreeg de smaak te pakken. Op 7 oktober 2019 stonden ze
paraat op Beestig!, een gratis festival voor dierenliefhebbers in Hotel
Ramada Plaza in Antwerpen.
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POEZEWOEF MAAKT ZICH BEKEND
Ook op het Rommelfeest van Wilrijk is de stand van Poezewoef een vaste
waarde. Sinds 2018 staat de organisatie er elk jaar om knutselwerken en
lekkers te verkopen ten voordele van de dierenspaarpot.
In juni 2019 stond de stand van Poezewoef op het evenement van het
wereldrecord aantal golden retrievers op dezelfde locatie. De deelname
aan het evenement bracht €116 en enkele nieuwe donateurs op.
Op 15 december 2019 nam Poezewoef deel aan de Warmste
Hondenwandeling. Dat is een evenement waarop tien andere vzw's
waren uitgenodigd om samen een gezellige kerstmarkt te vormen op het
domein Puyenbroeck in Wachtebeke. Hier legde de vzw wederom
contacten met andere dierenverenigingen zoals Beesten in nesten en
Monsieur Gustav. De verkoop van hondenkoekjes bracht €350 op.
In 2019 Organiseerde Poezewoef een opendeurdag waarop
sympathisanten meer info gaven over de werking van de organisatie. In
2020 konden het Dierenfestival, Beestig! en de opendeurdag niet
doorgaan omwille van C0VID-19.

Het Poezewoefteam op Beestig!
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CASTERPROJECT
Al vanaf 2018 was het duidelijk dat er naast
dierenvoeding ook nood is aan financiële
steun om dierenartskosten te dekken.
Fleurtje (op de tweede foto rechts) was de
eerste hond die kon rekenen op de financiële
steun van Poezewoef. Ze had een gezwel op
haar rug en moest een operatie ondergaan.
Poezewoef zette een geldinzameling op om de
kosten en nazorg van de operatie te
vergoeden.
Fleurtje was daarentegen geen uitzondering.
Er waren veel andere dieren waarvan hun
baasjes de dierenartskosten niet konden
betalen. Daarom richtte Poezewoef in 2019
het Casterproject op. Daarmee komt de vzw
50% van de kosten tegemoet bij castreren,
steriliseren, en sinds kort ook registreren en
chippen van huisdieren.
Aanvankelijk subsidieerde de stad Antwerpen
het Casterproject. Sinds 2020 betaalt
Poezewoef het project volledig zelf en komen
ook dieren van buiten Antwerpen in
aanmerking. Naast de verkoopacties startte
Poezewoef in 2019 ook een crowdfunding op
die €340 opbracht. In dat jaar hielp de vzw 95
dierenfamilies met dierenartskosten.
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POEZEWOEF BREIDT UIT
Vandaag is Poezewoef actief op twee locaties: het moederfiliaal in Wilrijk
en een pick-uplocatie in Hoevenen. Dat was echter niet altijd zo. In 2019
breidde Poezewoef uit met een afdeling in de Rupelsteek, namelijk
Poezewoef Schelle. Niet veel later, in 2019 volgden nog twee nieuwe
afdelingen: Poezewoef Waasland in Sinaai en Poezewoef Kempen in
Wechelderzande. Later dat jaar opende ook het pick up point in
Hoevenen om zo meer hulp te bieden aan de dierenfamilies van
Berendrecht, Zandvliet, Lillo en de grensgemeenten. De afdelingen
Wechelderzande, Sinaai en Schelle gingen elk hun eigen richting uit en
de samenwerkingen stopten. In het verleden bleek dat samenwerken met
andere vzw's moeizaam verliep. Vandaar de beslissing geen verdere
samenwerkingen meer aan te gaan en enkel te werken met pick up
points.
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DE INVLOED VAN EEN PANDEMIE
OP EEN DIERENVOEDSELBANK
In 2020 stond Poezewoef voor een grote uitdaging: een
dierenvoedselbank, waar het sociale aspect voorheen centraal stond,
runnen tijdens een pandemie.
De autoriteiten keurden het goed dat Poezewoef kon open blijven op
voorwaarde dat ze aan de opgelegde veiligheidsvereisten konden
voldoen.
Toch waren er veel leden die aanvankelijk niet meer kwamen opdagen
uit angst voor het virus. Het ledental liep terug van 80 naar 30
dierenfamilies en steunende leden. Contacten met winkels gingen
verloren, maar ook de evenementen die het Casterproject financierden
konden niet meer doorgaan.
Vanaf mei 2020 keerde het tij. Er kwamen opnieuw veel nieuwe
dierenfamilies bij. Vooral mensen die door de crisis in financiële
moeilijkheden zijn gekomen. Dankzij de coronacrisis groeit Poezewoef
sneller dan ooit.
De coronacrisis bevestigde het belang van het sociale aspect bij
Poezewoef nog maar eens. Ondanks de afgelaste evenementen koos de
vzw ervoor om actie te ondernemen. Dit gebeurde door met de leden te
knutselen en aandacht te vragen voor de vereniging. Sommige leden
maakten zelf mondmaskers die Poezewoef dan verkocht en waarvan de
opbrengsten naar het Casterproject gingen. Poezewoef organiseerde een
frietjesdag die verspreid was over zes dagen om het aantal aanwezigen te
beperken.
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DE INVLOED VAN EEN PANDEMIE
OP EEN DIERENVOEDSELBANK
Poezewoef merkt dat de coronacrisis bij hen leidde tot een sterkere
samenhorigheid. Toch dreigde het Casterproject stil te vallen door het gebrek
aan inkomsten van evenementen. Als reactie daarop organiseerde Poezewoef
een snoepverkoop. Met succes, want in 2020 bood het Casterproject
financiële bijdragen voor 67 dierenartsbezoeken en 5 zware operaties.

COVID-proof ophaaltent bij Poezewoef
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FINANCIERING
Poezewoef steunt dierenbaasjes die het financieel moeilijk hebben. Voor
de voedsel krijgt Poezewoef vooral donaties in de vorm van diereneten.
Dat schenkt de vzw dan weer verder aan de dierenfamilies die het nodig
hebben. Ook worden er vaak (tweedehands) dierenspullen zoals
krabpalen, leibanden en speelgoed gedoneerd en via Poezewoef
doorgegeven. Daar komt dus dikwijls geen geld aan te pas.
Bij het Casterproject ligt dat anders. Daar wordt geld ingezameld zodat
Poezewoef kan tussenkomen bij dierenartskosten. Ook krijgt het
Casterproject inkomsten van ingezamelde inktpatronen of rosse centen,
waarna die omgeruild worden naar een geldvergoeding.
De meeste liquide middelen van Poezewoef gaan dus naar het
Casterproject. De overige voornaamste kostenposten zijn huur, marketing
(publicaties in het staatsblad, de website) en gebruiksmaterialen zoals
rekken en voedertonnen.

81%
Van de inkomsten is
afkomstig van schenkingen
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19%
Van de inkomsten is
afkomstig van lidgelden
(€12 per jaar)
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POEZEWOEFS TOEKOMST
In de vorige pagina's vond u de geschiedenis van Poezewoef terug. Op
deze pagina vindt u een vooruitblik op Poezewoefs toekomst.

Er zal een nieuw pick-uplocatie komen in
Deurne.

Poezewoef zal inzetten op het zoeken van
sponsors en donateurs, zowel voor voeding
als voor het Casterproject.

Er komen workshops
voor zowel leden als
Er zullen
buitenstaanders.

Through accessible online tools, measuring the
Er komen
acties
meteasier.
als doel
success
rate ofnieuwe
your project
is made
Youde
may
use graphs,
tables,
and charts
indicate these in
sociale
contacten
te to
verbeteren.
your report.
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SLOT
Zoals u kon lezen, kent Poezewoef een rijke geschiedenis. Bent u
benieuwd naar waar Poezewoef vandaag mee bezig is? Neem dan zeker
een kijkje op de website, Facebook of Instagram.
Wilt u uw steentje bijdragen en Poezewoef steunen in haar missie? Dat
kan eveneens via de website of op onderstaand rekeningnummer.

www.wilfreepoezewoef.com
@Poezewoefwilrijk
@dvbpoezewoef
BE27 0018 4754 6973

Indien u vragen of opmerkingen
heeft over dit rapport, dan kan u
mailen naar DPWvzw@telenet.be .
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