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De deurwaarder was hier .....
U zult het misschien al via via gehoord of gelezen hebben. De gemeente Laarbeek is, ondanks
alle eerder gemaakte afspraken, toch over gegaan tot het innen van de dwangsom van € 75.000,met rente. Daar bovenop komt dan nog de rekening van het nodeloos vernielen van ons hekwerk
met de dood van Omar tot gevolg. Dat is ook nog eens ruim € 8.000,- . Alles bij elkaar kom je dan
uit op een kleine € 100.000,.- We weten nu werkelijk niet wat we verder nog moeten doen om het
gemeentebestuur er van te overtuigen dat we er keihard aan werken om zo snel mogelijk met het
verhuizen van de dieren te kunnen beginnen. Dat was de afspraak. Men zou niet overgaan tot de
inning van de dwangsom wanneer Dierenthuis zou meewerken aan de eigen verhuizing. De
verhuizing die als enige mogelijkheid gezien werd door de Commissie van Goede Diensten
destijds. Er wordt zelfs tijdens de bouwvakvakantie doorgewerkt in Almere. We hebben een
opnamestop. Alles om zo snel mogelijk te kunnen beginnen. Iedereen werkt dus mee. Iedereen.....
behalve de gemeente Laarbeek! Van wie we zo snel mogelijk weg moeten maar waar we niets
anders van gekregen hebben dan tegenwerking.
Wat we hierbij bijzonder triest vinden is dat al onze donateurs en adoptanten, die maandelijks geld
aan ons overmaken voor de verzorging van de dieren, nu denken dat hun geld in de zakken van
deze dieronvriendelijke gemeente zal verdwijnen. Wij kunnen ons heel goed voorstellen dat u
daaraan niet wilt meewerken en uw donaties aan ons om die reden zou willen stopzetten. Als dat
gebeurd heeft de gemeente en zeker ook die buurman pas echt gewonnen. Dan is het ze gelukt
en hebben ze Dierenthuis kapot gemaakt voordat we konden verhuizen.
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De deurwaarder was hier ..... (vervolg)
De jarenlange strijd is dan toch nog voor niets geweest. Alle dagelijkse kosten worden uit hetgeen
u ons geeft, betaald en dat gaat ook door, voor alle dieren die wij nu een veilig en gelukkig thuis
bieden. U bent daarmee net zo veel Dierenthuis als dat wij dat zijn.

Vanmiddag is de deurwaarder langs geweest en heeft op last van de gemeente beslag gelegd op
een huis wat de stichting Dierenthuis, eerder dit jaar gekregen heeft. Het was een erfenis van een
Dierenvriend (met hoofdletter D) die ons zijn hele bezit heeft nagelaten. Dit staat dus los van de
donaties en het adoptiegeld wat wij maandelijks van u allen ontvangen. Maar het geld geld van de
erfenis hebben we hard nodig voor de bouw in Almere.
Officieel is er dinsdagmiddag 3 juli nog een vergadering met de “omwonenden” (overbuurman
woont 50 meter verderop de rest (3) minstens 500 meter, hoe zot wil je het hebben?) waarna 's
avonds nog een gemeente vergadering is waarin besloten zal worden of er nu echt wel of niet tot
invordering overgegaan gaat worden. Daarna gaat de gemeente met zomer-reces. Op vakantie
dus. Daarom is de deurwaarder nu reeds geweest. Goh, wat zou de uitkomst van die vergadering
morgen zijn......Een wassen neus. Kent u DIE uitdrukking?
We hebben alles in handen gegeven van onze advocaten en andere raadslieden en gaan door
met het plannen en organiseren van de verhuizing. Laat u ons niet in de steek?! Blijft u ons
steunen?! Namens alle dieren een groot DANK U WEL uit de grond van ons hart.

