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Voorwoord

2021, wat een onvoorspelbaar jaar!? Helaas beheerste Covid-19 nog 
een groot deel van ons leven maar het was ook een jaar voor leuke 
samenwerkingen, nieuwe opportuniteiten en vooral veel lachende 
(dieren)gezichten. 

Verbinding, expertise en zorg 
zijn de kernwaarden van AAP 
en vormen de basis van onze 
activiteiten. Vooral verbinding 
was in 2021 een grote uitdaging, 
omdat we vaak workshops 
of één-op-één sessies geven 
aan kwetsbare groepen, zoals 
bewoners van woonzorgcentra 
of jongeren in therapeutische 
centra. 

Het was door de wisselende 
coronamaatregelen dus 
opnieuw een jaar met veel 
onduidelijkheid over wat wel en 
niet mocht. Maar snel schakelen 
en positief blijven, dat kunnen 
we! 

Met Aalleez hebben we nieuwe 
initiatieven opgestart zoals 
beestige wandelingen en 
activiteiten voor baasjes en 
plusbaasjes, maar ook extra 
overleg met collega’s rond 
noodzorg. 

In 2021 zijn onze AAI-teams volop 
gegroeid, met negen extra teams 
in Oost-Vlaanderen en zes extra 
teams in Antwerpen. 

De vraag naar onze expertise 
rond therapeutische zorg breidt 
ook verder uit, met een bezoekje 
aan het FPC in Antwerpen en Tilia 
in Sint-Niklaas. 

Via Aahzo werken we opnieuw 
samen met de Stad Antwerpen 
en ook de stadswachters van 
Leuven zijn helemaal mee. 
Daarnaast zijn we gestart 
met een traject om honden 
ontspannen alleen te leren zijn. 



Afgelopen zomer hebben we ook 
heel wat jongeren blij mogen 
maken via de organisatie 
To Walk Again. We hebben 
daarnaast een nieuw project 
in het onderwijs opgezet met 
klashond Jamie, waar je volgend 
jaar ongetwijfeld meer over zal 
horen.

We mochten Happiness 
Manager Severine verwelkomen, 
die al voor veel geluk heeft 
gezorgd in ons verbouwd 
Apenkot ‘t Zand, samen met  
onze nieuwe mascotte Korneel! 

Collega Laurie heeft ons dan 
weer heel wat geleerd over 
gedragsproblemen bij dieren 
met haar kersvers diploma 
Animial Behaviour Technician. 

Een verwarrend jaar, maar wel 
eentje vol transformatie en groei, 
ook op financieel vlak, waar we 
enorm trots op zijn. 

We kijken alvast uit naar 2022, 
naar de projecten die op de 
planning staan en de mensen 
en dieren die we nog zullen 
ontmoeten. Zet zaterdag 1 
oktober alvast in je agenda, 
want dan vieren we samen het 
vijfjarig bestaan van vzw AAP in 
hondenschool de Trouwe Vriend 
te Zwijndrecht! 

Tot dan?

Joke Decru 
Directeur AAP vzw



EEN HART VOOR DIEREN  

EN MENSEN 

AAP (Animal Assisted Project) vertrekt vanuit het rotsvaste geloof 
in de meerwaarde van een intense band tussen mensen en dieren. 
Door die relatie te versterken, laten we de vriendschap tussen mens  
en dier groeien. 

Dat doen we vanuit onze jarenlange expertise. We organiseren 
opleidingen en workshops, gaan op zoek naar een perfecte match 
tussen huisdieren en plusbaasjes of zetten dieren laagdrempelig in 
binnen een zorgcontext. 

Welzijn en geluk van mens en dier zijn de kerntaken van onze 
organisatie!



AALLEZ
Aan de hand van concrete projecten werkt AAP aan 
de band tussen mens en dier. Met Aalleez koppelen 
we een huisdier aan een geëngageerd plusbaasje. 
Zo zorgen we ervoor dat honden en katten extra 
aandacht krijgen, onder andere wanneer het baasje 
aan het werk is.

AAMAAI
Aamaai leidt dieren op zodat ze sociaal en 
verantwoord kunnen ingezet worden in scholen en 
zorginstellingen. Dit vraagt een grote toewijding van 
onze AAI-teams én levert een ongelooflijk resultaat. 

“Voor onze examenacties van de dienst Studentenvoorziening 
Odisee-KU Leuven hebben we voor een tweede keer vzw AAP 
uitgenodigd op onze campussen! Een topervaring voor zowel 

studenten als personeel. Voor studenten was dit hét middel tegen 
de stress! De samenwerking met AAP vzw verliep zeer aangenaam: 

goede en vlotte communicatie.” - Britt Van Cleven

AAHZO
In Aahzoo bundelen we onze expertise in lezingen, 
workshops en samenwerkingen,…Zowel voor de 
baasjes, als voor organisaties, steden en gemeenten.

“AAP heeft opleiding gegeven rond dierenwelzijn aan medewerkers 
van de stad Leuven. Mijn collega´s hebben hier heel wat van 

opgestoken en zijn nu extra alert voor dierenwelzijn op straat 
of bij huisbezoeken. Superbelangrijk dat dierenwelzijn niet de 

verantwoordelijkheid is van één dienst, maar dat iedereen hierbij 
betrokken wordt. Dankjewel Joke en Laurie (en ook Leopold en 

Korneel)!” - Silke Claes

“Ik ben heel blij jullie organisatie te hebben leren kennen. Om zo 
plusbaasje te zijn geworden van Batou, heb ik veel aan. Ik wou al 
lang zoiets doen, maar wist niet waar of hoe, tot uiteindelijk bij 
AAP te zijn beland. Ik vind het geweldig tof, dat jullie zoiets doen 

voor dier en mens!” - Anita Mensch



HET GEZICHT ACHTER AAP 

Joke Decru
Joke is het toegewijde baasje 
en directeur van AAP vzw. 
Haar passie voor mens en dier 
kent een rijke geschiedenis. 
Huisdiereigenaars kunnen 
bijvoorbeeld al meer dan 
10 jaar op haar rekenen als 
gedragstherapeute, via haar 
eigen zaak FelCan. Daarnaast 
geeft ze haar kennis ook door als 
docent aan Hogeschool Odisee 
binnen de opleiding ‘Dogs 
Assisted Interactions’. 
Schitterde jouw viervoeter al 
eens op het witte doek? Dan 
stond Joke misschien wel 
mee op de set, aangezien ze 
castingbureau ‘CastingTails’ 
gedurende een lange tijd 
ondersteunde.

Na zeven jaar bij het Stadsbeest 
begon het halverwege 2017 bij 
haar te kriebelen om zelf iets op 
poten te zetten. Zo creëerde ze 
AAP, uit het groeiend buikgevoel 
dat er zoveel meer te doen valt 
met de relatie tussen mens en 
dier. Elke dag opnieuw gooit ze al 
haar motivatie en enthousiasme 
in de vzw. Dat doet ze niet 
alleen: Laurie Simoen, Liesbeth 
De Winter, Severine d’hondt, 
Thalia Wouters en een team 

van vrijwilligers dat maar blijft 
groeien, schrijven elke dag mee 
aan het verhaal van AAP.

Raad van Bestuur 
Voorzitter: Christophe Severeyns

Ondervoorzitter: Valerie 
Tuytschaever

Secretaris: Sven De Dycker

Leden van de algemene 
vergadering: 

Geert Derwael, 

Wim Smet, 

Lieselot Seghers



AAP IN 2021 : AALLEZ, AAMAAI, 

AAHZO - ACTIVITEITEN

September ’21 | Overleg noodzorg

In onze organisatie komen we erg veel in contact 
met vragen rond noodopvang. Dit is niet altijd 
eenvoudig op te lossen en voor ons ook soms een 
hele uitdaging. Om na te gaan of andere organisaties 

dezelfde vragen hebben, zaten we samen met enkele 
collega’s. Zo verbreden we niet alleen ons netwerk maar 
kunnen we ook samen verandering teweegbrengen op 
beleidsniveau.

September ’21 |  Wandeling en Meat ’n Treat Edgard & 
Cooper

Het is belangrijk dat de band tussen onze baasjes en 
plusbaasjes goed zit. Daarom organiseren we af en 
toe activiteiten om ze samen te brengen. 

In september hebben we dan ook samen een mooie  
wandeling gemaakt in Grimbergen, om daarna aan te 
sluiten op de Meat ’n Treat van Edgard & Cooper waar er 
tal van activiteiten waren voor dier en (plus)baasje!



November ’21 |  AAPeretieven in Mechelen

In november hebben we iedereen uitgenodigd om 
samen te AAPeritieven in de lunchbar Noen te Mechelen! 

Je kon hier meer te weten komen over onze projecten, 
ons vragen stellen of gewoon even binnenspringen 
voor de gezelligheid. 

We hadden ook boekjes ter plaatse over de Beestige 
Wandeling die we samen met de stad Mechelen 
hebben uitgewerkt. Een wandeling van 2,5 km langs 
Bourgondische monumenten, toeristische hotspots en 
verdoken uithoeken in Mechelen. Interesse? Boekjes zijn 
nog steeds te verkrijgen in het infokantoor Visit Mechelen!

December ‘21 | Opstart twee nieuwe gebieden voor Aallez

Ook in 2021 zijn we verder gegaan met de uitbreiding 
van Aallez. Je kan nu van onze diensten gebruikmaken 
in Antwerpen en Mechelen. In december hebben we 
ook volop aan de voorbereidingen gewerkt om in 2022 
het Aallez project uit te rollen in nog meer steden en 
gemeenten. Wordt vervolgd dus!

AAMAAI - ACTIVITEITEN
Maart ’21 | Aamaai,  negen extra teams dankzij actie 
Streekfonds Oost-Vlaanderen 

In maart hebben we samen met Streekfonds Oost-
Vlaanderen en #Hart voor Waas een crowdfunding 
actie opgezet, met als doel zeven extra AAI-teams op 

te leiden in de regio Waasland. Uiteindelijk hebben we 
dankzij de massale steun negen extra teams op pad 
kunnen sturen! Negen teams die een heel jaar langsgaan 
bij negen extra woonzorgcentra en dus negen keer zoveel 
geluk verspreiden. 



Juli ’21 | Zes extra AAI-teams door steun van Koning 
Boudewijn Stichting

Een hond of een kat kan het vertrouwen van mensen 
winnen en iemand helemaal doen openbloeien, wat 
vooral bij jongeren vaak een enorme uitdaging is.  

In 2021 hebben we hiervoor extra steun gekregen van 
de Koning Boudewijn Stichting. De KBS wil bijdragen 
aan een beter samenleving en dankzij hun steun hebben 
we zes extra AAI-teams kunnen opleiden om jongeren te 
ondersteunen die het moeilijk hebben. 

Augustus ’21 | Samen op kamp met To Walk Again

In augustus hebben we samen met de organisatie To 
Walk Again een dierendag georganiseerd tijdens één 

van hun kampen. To Walk Again organiseert vakanties 
voor jongeren met een fysieke beperking.  Twaalf 
jongeren en twaalf honden hebben deelgenomen aan 

het kamp ‘Animals on Wheels’. Voor deze dierendag 
werden we gesponsord door Talent4people en The 

Water Purifier.

‘Animals on Wheels’ was zo’n succes dat we meteen de 
vraag kregen of we volgend jaar nog een dagje willen 
komen. Met plezier! 

Augustus ’21 | Therapiehonden bezoeken FPC Antwerpen 

In augustus hebben we met onze honden een bezoekje gebracht 
aan een wel heel bijzondere plek, het Forensisch en Psychiatrisch 
Centrum in Antwerpen (FPC). FPC Antwerpen biedt plaats aan 182 
patiënten met een psychische stoornis. 

Tijdens de zomermaanden organiseerden we voor deze patiënten 
een voormiddag met knuffelbare honden, om zo een positieve 
bijdrage te leveren aan hun dag. 



September ’21 | Illustraties en postkaartjes AAI-dieren

We hebben in 2021 ook de hulp ingeschakeld van freelancer 
Ellen, die voor ons illustraties heeft gemaakt van onze 
fantastische AAI-dieren! De creatieve tekeningen 
zijn ook te bewonderen op onze postkaartjes, die we 
kunnen uitdelen aan iedereen die kennis maakt met 
een AAI-team. Bewoners van woonzorgcentra zetten 
de kaartjes op hun nachtkastje en kinderen nemen hun 
favoriete AAI-dier mee naar school in hun agenda.  

Oktober ’21 | Ondersteuning TILIA Sint-Niklaas

Voor Werelddierendag gingen we met AAP en vier 
hondjes op bezoek bij de afdeling Kinder- en 
Jeugdpsychiatrie Tilia van het ziekenhuis VITAZ in 
Sint-Niklaas. 

Enkele jaren geleden bracht een collega bij Tilia voor 
het eerst zijn eigen hond mee naar de afdeling en nu 
volgen al vijf collega’s mee het goede voorbeeld! Sinds 
oktober worden ze hierin extra gecoacht door Joke, die 
samen met de baasjes uitzoekt hoe de honden best 
ingezet worden op de afdeling. 



AAHZO - ACTIVITEITEN
Maart ’21 | Naamsbekendheid AAP bij stakeholders

Hoe meer mensen bekend zijn met AAP vzw en onze 
werking, hoe meer dieren en baasjes we kunnen 
helpen. Daarom is het belangrijk dat zoveel mogelijk 
stakeholders ons kennen en hebben we hier vanaf 
maart ook enorm hard op ingezet. 

Wie hebben we zoal bereikt? Onder meer de politie, 
maatschappelijk werkers, de Ideale Woning, het Zorgbedrijf 
en vele anderen die in contact kunnen komen met dieren 
in nood en waarvoor kennis van dierenwelzijn belangrijk is. 

Mei ’21 | Opstart traject voor honden die moeilijk alleen 
kunnen zijn

We horen vaak van hondenbaasjes dat hun viervoeters 
niet alleen kunnen zijn, wat ook voor veel stress zorgt 
bij de baasjes zelf. Om dit probleem aan te pakken, 
zijn we samen met Sirius Therapie gestart met twee 

trajecten om honden en baasjes te begeleiden. 

Met het traject ‘Preventie: een goede start’ focussen we 
op baasjes die nog niet zeker weten of alleen zijn een 
probleem zal opleveren en die een goede basis willen 
leggen. Het traject ‘Paniek op pootjes’ is dan weer voor 
baasjes die uit ervaring al weten dat hun hond niet alleen 
kan zijn. 

Oktober ’21 | Opleiding dierenwelzijn voor Stad Leuven

Dierenwelzijn herkennen is belangrijk voor iedereen 
en is niet alleen de verantwoordelijkheid 
van één iemand of één departement. 
Alle stadswachten van de Stad Leuven 
hebben in oktober een praktijkgerichte 
opleiding gekregen rond het herkennen 
van dierenwelzijn op straat of bij 
huisbezoeken.



BEESTIGE HOOGTEPUNTEN

Februari ’21 | Heb jij meegedaan aan de Happy Pet 
Challenge? 

In februari lanceerden we een Happy Pet Challenge, 
een nieuwsbrief waarmee je in vijf weken leerde hoe 
je van jouw huisdier het gelukkigste dier ter wereld kon 
maken. Welke tip heb jij onthouden? 

Maart ’21 | Uitbreiding AAP vzw met hond Korneel

Onze mascotte Leopold is niet langer alleen, sinds 
maart hebben we een tweede mascotte die het 

AAP team elke dag gelukkig maakt. Joke haar hond, 
Korneel! 

Mei ’21 | Pauzeknop voor podcast Recht voor de rAAP 

In 2021 zijn we verder gegaan met onze Podcast ‘Recht voor 
de rAAP’, om zo een heleboel dierenfabeltjes de wereld uit te 
helpen.  Helaas hebben we na 26 afleveringen de pauzeknop 
moeten indrukken. We hebben met heel veel plezier onze 
expertise met jullie gedeeld maar we hadden de tijd niet 
meer om deze podcast op een mooie manier af te ronden.  

Alle 26 afleveringen zijn wel nog steeds te beluisteren 
via onze website of via podcastkanalen zoals 
Spotify: https://www.aapvzw.be/podcast/



September ’21 | And the Miauwkes Award goes to…

Onze AAI-kat Jase! Op 13 september werd voor de 
zevende keer de Miauwkes Award uitgedeeld. Deze 
prijs gaat naar een persoon die zich inzet voor katten in 
nood of naar een bijzonder heldhaftige kat. 

Dit jaar was de eer aan Jase, de AAI-kat van Veerle 
Vandenabeele.  Hij brengt regelmatig troost en 
ontspanning bij bewoners van woonzorgcentra.

Oktober ’21 | Klashond Jamie

In oktober hebben we onze eerste klashond aan het werk 
gezet! Jamie ging aan de slag in het vijfde leerjaar van 

De Kangoeroe in Deurne en heeft het afgelopen jaar 
voor leuke en leerrijke momenten gezorgd.

 In 2022 zullen we dit concept verder uitwerken en 
opnemen in ons aanbod voor het onderwijs. Ben je 

leerkracht of onderwijsondersteuner en heb je een hond 
die van kinderen en knuffelen houdt? Dan leiden we 
jou en je viervoeter heel graag op om samen op een 
verantwoorde manier aan de slag te gaan in je klas. 

December 21’ | 280 dieren van vrijwilligers vereeuwigd via 
kunstwerk

Wat geef je echte dierenliefhebbers als kerstcadeautje? Met 
dit vraagstuk gingen we samen aan de slag, tot we voor onze 
vrijwilligers een creatief cadeau gevonden hadden! 

280 kwispelende en spinnende AAP-sterren zijn vereeuwigd op het 
witte doek met een mooi kunstwerk, dat onze vrijwilligers mee 

naar huis mochten nemen. 



December ‘21 | Aankleding 
Apenkot

Ons bureau in ’t Zand is 
een fijne werkplek, maar 
meer dan functioneel 
was het ook niet. In de 
kerstvakantie hebben we 
er daarom als team werk 
van gemaakt om er een 
heel gezellig Apenkot van 
te maken! Kom je ook eens 
kijken?  

OPGESTOKEN IN 2021

Zoveel initiatieven en 
zoveel toffe projecten in 
2021, ondanks het moeilijke 
jaar dat we allemaal 
achter de rug hebben.  

Volgend jaar willen we 
echt verder inzetten op 
de uitbreiding van Aallez, 
omdat dit project zo’n 
mooie impact heeft en 
we hier dit jaar mee uit de 
startblokken zijn geraakt. 

Voor Aamaai willen we 
onze expertise blijven 
delen met verschillende 
zorgcentra en ook vanuit 
scholen krijgen we 
meer vragen rond de 
mogelijkheden van een 
klashond. 

Met Aahzo willen we nog 
steeds ondersteunen waar 
mogelijk, zodat mens en 
dier in harmonie kunnen 
blijven samenleven.



ONS TEAM IN 2021 

In 2021 mochten we een nieuwe 
collega verwelkomen in ons 
team, Severine D’hondt. Severine 
is onze Happiness Handler en is 
de linker-en rechterhand van het 
hele team! Ze noemen Severine 
al wel eens een vriendelijke 
doorzetter en met haar 
fantastische geleidehond Koban 
gaat ze vrolijk door het leven. 

“Ik wist dat ik wou werken 
rond dierenwelzijn, maar mijn 
oorspronkelijk plan was om 
even een sabbatjaar te nemen 
en een cursus zelfstandig 
hondeninstructeur te volgen. De 
cursus heb ik afgerond, maar 
dat sabbatjaar heeft niet lang 
geduurd!”

De vacature bij AAP kwam 
op mijn pad en ik moest hier 
gewoon op solliciteren. Ik heb 
een visuele beperking en ik werk 
met braillesoftware, waardoor 
het voor mij niet altijd eenvoudig 
is. Maar bij AAP heeft iedereen 
hier veel begrip voor en loopt 
de samenwerking enorm vlot. 
Ik werk nu voornamelijk op het 
project Aallez, waar ik op zoek 
ga naar plusbaasjes en ook de 
vragen rond noodopvang opvolg 
samen met mijn collega 

“Je kan hier echt het verschil 
maken, voor mens en dier” – 

SEVERINE D’HONDT

Liesbeth. Je kan hier echt het 
verschil maken, voor mens en 
dier, en ik vind het super dat ik 
deel mag uitmaken van zo’n fijne 
organisatie!”

Het huidige team bestaat nu 
uit Joke Decru (directeur), 
Laurie Simoen (welzijnsmonitor 
Aahzo), Liesbeth De Winter 
(kwispelstaartmonitor Aallez),  
Severine D’hondt (Happiness 
Handler) en Thalia Wouters 
(mondhoekmonitor Aamaai).



In juni is collega Laurie ook afgestudeerd als Animal 
Behaviour Technician, een opleiding waarmee je 
gedragsproblemen bij dieren leert herkennen en 
samen met baasjes een oplossing probeert te vinden. 

Zo is in 2021 de expertise in ons team nog verder 
uitgebreid!

Daarnaast willen we ook onze fantastische stagiaires 
bedanken die in 2021 voor extra ondersteuning 
hebben gezorgd. Bedankt Louise, Esmee en Hendrik!

“Ik werd met open armen ontvangen” - STAGIARE LOUISE 
MANSON

“Ik studeerde communicatie toen ik stage liep bij AAP en vond 
het echt een heel leuke ervaring! Ik ben een grote dierenvriend en 

werken voor een non-profit organisatie zoals AAP sprak me meteen 
aan. Het team heeft me met open armen ontvangen en persoonlijk 

begeleid. Ik had bijvoorbeeld moeite met telefoneren, dus Joke 
heeft me geholpen en op een project gezet om mensen op te 

bellen voor een intake gesprek. Daarnaast mocht ik copy schrijven, 
visuals maken voor social media en allerlei andere afwisselende 

taken waar ik zelfstandig aan kon werken.  Bedankt Joke, Liesbeth en 
Laurie voor de fijne begeleiding en interessante ervaring!”



SUPPORTERS IN 2021 

AAP vzw kon ook in 2021 
rekenen op een heleboel 
sponsors, vrijwilligers en toffe 
samenwerkingen die we graag  
in de bloemetjes zetten. 

BOEF SCHENKT 5000 
EURO AAN ASIELEN 
EN ORGANISATIES 
DIERENWELZIJN
In 2021 schreef Jana Elza Wuyts 
een boek over hun adoptiehond 
‘Boef’. Het ontroerende verhaal 
zorgde niet alleen voor veel 
leesplezier, we hebben van 
Jana ook een mooie donatie 
ontvangen. 

Ze schonk één euro per verkocht 
exemplaar aan een asiel of 
dierenhulporganisatie. Het boek 
stond negen weken in de top-10 

en uiteindelijk werden er 5.000 
exemplaren verkocht. Boef 
doneerde dus 5.000 euro aan 
negen verschillende organisaties 
in België en Nederland, 
waaronder AAP. Bedankt Jana 
en Boef en veel liefde voor jullie 
allebei! 

ALLE SPONSORS
We willen je dubbel en dik 
bedanken voor je gift. Dat 
verdient niet alleen een applaus, 
maar ook een staande ovatie en 
heel veel kwispelende staarten 
van onze viervoeters.

AL ONZE VRIJWILLIGERS
Zonder jullie geen AAP. 
Duizendmaal dank!

INTRESSE IN EEN 
SAMENWERKING? 
Wil je weten wat wij voor jouw stad, 
gemeente, organisatie of centrum 
kunnen betekenen? Aarzel niet en neem 
nu contact op via 03 887 72 21 of via  
info@aapvzw.be.



AAP IN CIJFERS

FINANCIELE STATISTIEKEN
Netto omzet:  69.970,39 euro 
Schenkingen: 31.009,86 euro 
Subsidies : 55.480,95 euro
Opbrengsten: 156.461,20 euro 
Kosten : 147.142,50 euro
Resultaat: 9.318,70 euro

Als vzw vinden we het belangrijk om transparant te zijn over 
onze werking en onze financiële middelen. Dit onderdeel 
toont hoe onze financiële situatie er uitziet op het einde van 
2021. Raadpleeg ook zeker de statistieken op de volgende 
pagina, die een mooi beeld geven van de prestaties van het 
afgelopen jaar!

Net zoals vorig jaar eindigen we met een mooi bedrag in 
het groen. Daarmee bouwen we een buffer op om mindere 
tijden op te vangen. We zijn enorm trots op dit resultaat! 
Natuurlijk konden we ook rekenen op een geweldige 
achterban van sponsors, vrijwilligers en AAP-fans om van dit 
jaar opnieuw een mooi jaar te maken.

Als we volgend jaar voldoende steun hebben, zouden 
we in 2022 graag twee grote investeringen doen. 
Een nieuwe website voor het project Aallez 
en hieraan verbonden een update van ons 
CRM-systeem. Zo kunnen we elke dag nog 
meer baasjes en dieren helpen!



STATISTIEKEN

21 actieve  
AAI-teams

2284 
noodzorgwandelingen 
voor Stad Antwerpen

207 Aallez 
matches in 2021

1 nieuwe  
AAP medewerker

3971 Facebook – likes 
(+871)

Opnieuw een 
heleboel live 
meetings en nog 
maar een paar 
Zoommeeting in 
joggingbroek.

1111 Instagramvolgers 
(+119)

40 kwispel 
workshops voor  
Stad Antwerpen



WE HEBBEN JOUW STEUN  

NODIG!

Heb je een hart voor dieren en wil je graag een steentje bijdragen? 
Wij zijn altijd op zoek naar extra ondersteuning, nieuwe leden en 
gemotiveerde vrijwilligers.

Word lid van vzw AAP
Met jouw hulp kunnen we ook in 
2022 het verschil blijven maken! 
Dankzij jouw donatie kunnen we 
onze initiatieven uitbreiden en 
zo nog meer baasjes en dieren 
helpen in de toekomst. 

Je krijgt hiervoor een ledenkaart 
met leuke extra’s bij tal van 
dierenwinkels, om zo jouw 
favoriete viervoeter nog meer te 
verwennen. 

Op onze website vind je een 
overzicht van de verschillende 
acties waarbij we hulp kunnen 
gebruiken: https://www.aapvzw.
be/steun-ons-shop.be. Alle 
bee(s)tjes helpen!

Vrijwilliger AAI-team
Vorm samen met je huisdier een 
AAI-team en bezorg leerlingen, 
bewoners van woonzorgcentra 
of therapeutische centra, fijne 
momenten!

AAP ambassadeur
Word vrijwilliger bij AAP zodat 
zoveel mogelijk mensen onze 
geweldige projecten leren 
kennen.

AAP VZW BESTAAT VIJF 
JAAR – FEEST JE MEE?  
Vrijwilligers, sponsor, medewerker 
of gewoon sympathisant, 
zet alvast de onderstaande 
datum in je agenda want dan 
organiseren we het vijfjarig 
verjaardagsfeest van AAP vzw! 

Zaterdag 1 oktober 2022 
Hondenschool De Trouwe Vriend 
Burchtse Weel 100, 2070 
Zwijndrecht

Meer info volgt nog, hou zeker 
onze social media kanalen in de 
gaten (https://www.facebook.
com/AAPvzw en https://www.
instagram.com/aapvzw/.)  

https://www.aapvzw.be/steun-ons-shop
https://www.aapvzw.be/steun-ons-shop
https://www.facebook.com/AAPvzw
https://www.facebook.com/AAPvzw
https://www.instagram.com/aapvzw/
https://www.instagram.com/aapvzw/


Op naar 2022!
TOT VOLGEND JAAR!


