
 

Jammer genoeg volstaat 
een flinke dosis dierenliefde 
niet altijd!

Ook jij kan helpen

Steun ons

Dierenasiel vzw De leiestreek

Open: ma-za van 14h-18h
Gesloten: do, zon- en feestdagen

Avelgemstraat 186C |  8550 Zwevegem
(T) 056/ 75 59 19 | (F) 056/ 68 75 00

Erkenningsnr: HK 30300518
IBAN BE 53 0010 7924 6753
www.dierenasiel-leiestreek.be

 » Giften vanaf 40 euro zijn fiscaal 
aftrekbaar. U krijgt 45% van uw gift 
terug.

 » Voor sponsoring van bedrijven kan 
een factuur worden gemaakt.

 » Dierenvrienden die via het duo-
legaat onze dieren in de toekomst 
willen blijven steunen kunnen 
vrijblijvend info aanvragen.

 » Inzamelacties kunnen, mits vooraf 
bekendmaking, ook door u worden 
georganiseerd. Ieder gift, hoe klein 
ook wordt met veel dank aanvaard. 
Het dierenasiel gaat niet van deur tot 
deur.

Hoe kan u onze dieren helpen ?

1. U kan online doneren via onze 
gloednieuwe website  
www.dierenasiel-leiestreek.be 

2. U kan ook storten op ons  
rekeningnummer met vermelding  
gift & gekozen onderwerp

3. Of u kan uw gift ook brengen  
naar het asiel zelf

U kan ons ook het hele jaar door 
helpen met droogvoer voor hond of 
kat, fleece dekens, handdoeken, 
waspoeder, kattenbakvulling en 
Dettol. Alvast bedankt!

Enkele voorbeelden van giften

 ¨ Gift m² dak (180 Euro/m²)
 ¨ Gift dagelijkse werking
 ¨ Gift zwemvijver
 ¨ Gift uitbouw dierenartsruimte
 ¨ Gift nieuwe kattenverblijven

Ontdek alle formules op onze website



Van waar we komen

Waar we 
willen staan

Sinds de oprichting van de vzw 
Dierenasiel de Leiestreek, op 10 oktober 
1979, kent het dierenasiel zijn thuis op 
zijn huidige locatie in de Avelgemstraat 
186 te Zwevegem.

1979

Na 11 jaar kreeg de vereniging in oktober 
1990 een nieuw bestuur, dat 27 jaar later 

nog steeds de drijvende krachten zijn 
achter het dierenasiel.

Achter de schermen, werd 
ook nagedacht over de 
verdere toekomst van het 
asiel. Een belangrijke factor 
hierin, was onze locatie. Na 
overleg met de gemeente 
Zwevegem, stelde men ons 
een erfpacht voor van 27 jaar. 
Hierbij kregen we ook nog 
toestemming tot uitbreiding 
voor een speelweide voor de 
dieren. 

Nu kunnen we ons 
voorbereiden om de 
moeilijke weg op te 
gaan naar alle wettelijke 
verplichtingen in functie 
van het verwerven 
van een nieuwe 
uitbatingsvergunning.

27 JAAR DIERENASIEL

Terugkijkend op de voorbije 27 jaar, betekent 
stilstaan bij het begin. Het huidige bestuur 

nam het asiel over, met toen 8000 Belgische 
frank in kas en een huurpand zonder 

verwarming, elektriciteit of aangepaste 
structuur. Maar wel met 50 honden en 30 

katten en de dagelijkse opvang van verloren 
gelopen dieren, waarbij toen

nog geen sprake was van financiële

tussenkomst van welke instantie dan 
ook. Het asiel overleefde dit dankzij de 
onvoorwaardelijke dierenliefde en dagelijkse 
keiharde inzet van het bestuur en veel 
vrijwilligers.  
Maar het was vooral door sponsoring, 
giften en nalatenschappen dat  
het asiel kon uitgroeien en investeren  
in een betere opvang.

DE OPRICHTING

1990
NIEUW 
BESTUUR

2016
 » erfpacht komende 27 jaar verkregen
 » goedgekeuring nieuwe exploitatievergunning
 » gas, elektriciteit -en internetleidingen
 » nieuwe omheining speelweide
 » 2 regenwaterputten (1 geschonken)
 » kattenlounge & polyvalente ruimte
 » tralies gang 1 vervangen door inox/glas
 » ontwerp architect “perfect” dak 

FASE 1

2017
 » volledig nieuw dak
 » vernieuwde inkom, ontvangst & 

voorraadruimte
 » nieuwe ventilatie en verwarming
 » zonnepanelen en lichtkoepels
 » tralies gang 2 vervangen door inox/glas

FASE 2

2018
 » nieuwe kattenverblijven & kattenren
 » zwemvijver voor onze honden
 » nieuwe transit - en quarantaineruimte
 » vernieuwen dierenartsruimte
 » educatieve ruimte scholen & groepen

FASE 3



Het asiel in cijfers

1750
dieren worden 
opgevangen op jaarbasis

1000
interventies per jaar

58
vrijwilligers die  
altijd klaar staan

500 m2
oppervlakte van het 
nieuwe dak

200.000  €
nog te verzamelen fondsen 
voor fase 2 & 3

400.000 l
jaarlijks waterverbruik

14.200 kg
voeding nodig per jaar

91.000 € 
jaarlijkse medische kosten

38 jaar
bestaat het  
dierenasiel reeds

Het budget van Fase 1 kwam integraal 
uit sponsoring en legaten. Wij kunnen de 
dagelijkse werking niet in het gedrang 
brengen en daarom hopen wij op milde 
schenkers om terug wat reserve te kunnen 
opbouwen voor het realiseren van  
Fase 2 en 3.

Streefdoel is om tegen 2019 de 
hulpbehoevende dieren uit onze regio niet 
alleen een veilige haven te bieden, maar 
ook een “perfect” asiel voor de verdere 
toekomst.

Doneer online een gift, 
adopteer een dier of word vrijwilliger

www.dierenasiel-leiestreek.bee
Toen we 27 jaar geleden begonnen met  200 €, konden wij, en de dieren enkel dromen van dit alles. 
Dankzij jullie allemaal worden deze dromen stilaan werkelijkheid!

Wij laten ze 
niet in de steek, 
u toch ook niet?


