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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 2020: 

 

Samenwerking 

 In 2020  zijn we een nieuwe samenwerkingsverband gestart met: 

- Kos Island Animal Friendly 

Voor deze organisatie hebben we diverse honden en katten bemiddeld.  

 

Sterilisatieacties 

In 2019 is er een grote sterilisatie actie uitgevoerd op Kos in samenwerking met Animal 

Rescue Kos (ARK). 

In 2020 hebben we deze actie voortgezet waarbij de financiering gedeeltelijk door 

donaties en gedeeltelijk door Modestos bijeen is 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 naast bovengenoemde sterilisatie actie ook ondersteuning geboden 

door middel van een financiële bijdrage voor dierennoodhulp.  

De volgende organisatie heeft in 2020 een donatie ontvangen: 

- Ezelopvang Lesbos (hebben ook kleinschalige opvang honden) 

- Voorts zijn er nog verschillende donaties gedaan voor particuliere opvang pups en 

kittens op Kos. 
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Dieren geadopteerd 2020 2019 2018 

    

Honden Lesbos  3 5  

Honden Kos        29 9 31 

Honden Athene   21 40 49 

Honden St.Maarten 

(Ned.Antillen      

2 --- --- 

Honden totaal geadopteerd 55 54 80 

    

Katten Athene --- 18 9 

Katten Kos 25 14 4 

Katten totaal geadopteerd 25 32 13 

 

 

 

Begin 2020 kregen we te maken met Covid 19. Na een rustig voorjaar en zeer stille 

zomermaanden nam de vraag naar honden in September weer toe. Vanwege negatieve 

reisadviezen kwamen transporten vrijwel geheel stil te liggen. We zijn daarom 

genoodzaakt geweest om adoptanten en vrijwilligers van Modestos in te zetten als 

reisbegeleiding voor de honden. Dit bracht ook de nodige extra kosten met zich mee. 

Ook kregen we een hulpvraag van de Nederlandse Antillen om 3 gevonden en 

opgevangen pups te bemiddelen. Twee pups zijn uiteindelijk met succes in 2020 

geplaatst in Nederland. De derde pup is alsnog in 2021 geplaatst. In totaal is het aantal 

geadopteerde honden in 2020 vrijwel gelijk gebleven aan het aantal geadopteerde 

honden in 2019. 

 

Modestos hanteert een beleid om in principe alleen katten met een beperking te 

bemiddelen. Soms echter wijken we daar bij calamiteiten vanaf. Het aantal geadopteerde 

katten is in 2020 iets afgenomen ten opzichte van 2019. 

 

 

Bestuur Stichting Modestos Nederland 


