Jaarverslag Stichting Modestos 2019

Doelstelling
Modestos is een organisatie, gerund door vrijwilligers, die een aantal dierenopvangcentra
in Griekenland helpt met het vinden van een goed thuis voor hun dieren. Wij bemiddelen
honden en katten van onze partnerorganisaties in Griekenland die daarvoor in
aanmerking komen.
Met de opbrengsten van de bemiddeling ondersteunen wij de partijen waarmee we
samenwerken op Kos, Lesbos en Athene zodat zij hulp kunnen bieden bij
dierenverwaarlozing en uitbuiting van dieren.
Financiering
Wij vragen een vergoeding voor de te plaatsen honden. Daarnaast werven wij
donateurs voor castratie- en sterilisatieacties.
Beloningsbeleid
Onze vrijwilligers en het bestuur doen hun werkzaamheden op volledige vrijwillige basis,
zij ontvangen hiervoor geen loon. Alle opbrengsten worden gebruikt voor onze
genoemde doelstellingen.
Inzet en Acties 2019:
Samenwerking
In 2019 zijn we nieuwe samenwerkingsverbanden gestart met:
-Animal Rescue Kos
-Donkey Center Lesbos
-Sappho’s Stray Cats
Voor deze organisaties hebben we diverse honden bemiddeld. De samenwerking met
Sappho’s stray cats is uitsluitend gebaseerd op promotie van hun katten op diverse
media.
In 2020 worden deze samenwerkingsverbanden mogelijk gecontinueerd.
Sterilisatieacties
In het najaar 2019 is er een grote sterilistatie actie uitgevoerd op Kos in samenwerking
met Animal Rescue Kos (ARk). In totaal hebben we ± 180 katten kunnen steriliseren en
castreren.
Ook in 2020 willen we deze acties voorzetten waarbij de financiering gedeeltelijk door
donaties bijeen wordt gebracht (TNR). In principe streven we ernaar om tenminste 1x
per jaar in een dergelijke actie te participeren.
Donaties
Tevens helpen wij mee met structurele sterilisatieacties in diverse landen en leveren wij
financiële ondersteuning bij concrete dierennoodhulp.
Dit jaar hebben we diverse organisaties ondersteund door middel van een financiële
bijdrage voor kosten met betrekking tot dierennoodhulp.
De volgende organisaties hebben een donatie ontvangen:
-Gaga Animal Care (Lesbos)
-Kosovo/Bosnie (via Esmee van Herwerden)
-Animal Rescue Kos
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Dieren geadopteerd 2019:

Dieren geadopteerd 2018:

Honden
Honden Lesbos
Honden Kos
Honden Athene
Honden totaal geadopteerd

5
9
40
54

31
49
80

Katten
Katten Athene
Katten Kos
Katten totaal geadopteerd

18
14
32

9
4
13

In 2019 zijn er via Modestos aanzienlijk minder honden geadopteerd dan in 2018. We
hebben daar geen duidelijke verklaring voor kunnen vinden.
Het aantal geadopteerde katten in 2019 is bijna verdrievoudigd. Modestos hanteert een
beleid om alleen katten met een beperking te bemiddelen. Soms echter wijken we daar
bij calamiteiten vanaf. Mede daardoor is het aantal adopties van katten in 2019 sterk
gestegen.
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