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Inleiding 
Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Cavia voor de jaren 2020-2024. Het beleidsplan is geschreven 
voor de komende vijf jaar, zodat we gefaseerd veranderingen kunnen doorvoeren. Door het groeiende 
aantal cavia’s merken we dat onze ecologische voetafdruk ook steeds groter wordt. Wij willen 
bewuster gebruik maken van de grondstoffen en de gevolgen daarvan op mens, dier en milieu.  
 
Het plan is ontwikkeld door de vrijwilligers en het bestuur. We hebben steeds creatief naar de huidige 
werkwijze gekeken en waar we kunnen verduurzamen.  
 
In het beleidsplan vindt u onze doelstelling, activiteiten en onze visie op het opvangen van cavia’s en 
het draaien van onze stichting. De stichting bestaat in 2020 al 23 jaar en heeft intussen een leuk team 
opgebouwd dat zich met volle moed de komende tijd zich gaat inzetten.  
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1. Stichting Cavia 

1.1 Geschiedenis 

Stichting Cavia is in 1997 in Utrecht opgericht. Met als doelstelling het opvangen en herplaatsen van 
cavia’s. Daarnaast willen we het leefgenot van de cavia verbeteren door goede voorlichting te geven 
op het gebied van huisvesting, gezondheid en gedrag.  
 
De stichting is ontstaan nadat bleek dat er geen speciale opvang was voor kleine huisdieren in het 
dierenbeleid in Nederland. Voor honden en katten waren er dierenasiels en sporadisch vingen zij ook 
kleine huisdieren op. Verder ontstonden er kleine opvangen bij particulieren, maar geen grote 
organisatie die in een keer meerdere cavia’s kon opvangen. Het aantal cavia’s groeide in het eerste 
jaar bij onze opvang al gestaag en de behoefte naar opvangadressen in het land was groot.  
 
We hebben een bestuur opgericht en een aanvraag gedaan voor subsidie van het VSB fonds voor 
folders en publiciteit. Door deze publiciteit kregen we nog meer opvangcavia’s binnen en werd ons 
huis in Utrecht te klein. In 1998 is de stichting verhuisd naar Westervelde in Drenthe. Dit was een 
grote boerderij waar veel ruimte was. Hier konden we de cavia’s beter opvangen en konden bezoekers 
makkelijker rond lopen. In die tijd kwamen er ook meer opvangen in het land van Stichting Cavia bij, 
particulieren die soms kleinschalig waren en soms wat groter. Dit zorgde ervoor dat we een landelijke 
dekking kregen en we mensen konden doorsturen. Westervelde kreeg de functie als hoofdkantoor en 
hoofdopvang. 
 
In Westervelde is het plan ontstaan om een caviadorp te maken waar cavia’s konden gaan wonen die 
moeilijk uit te plaatsen waren of al heel oud zodat we ze een goede oude dag konden geven. Na een 
half jaar kregen we problemen met de gemeente over de opvang en het houden van dieren in het 
kader van de milieuvergunning. Dit gevecht hebben we na tien jaar opgegeven, vervolgens zijn we op 
zoek gegaan naar een nieuwe locatie. Deze zoektocht eindigde in Bakkeveen, waar we een nieuw 
caviadorp konden opbouwen. De opening werd verzorgd door de burgemeester van gemeente 
Opsterland. We zijn opnieuw gaan bouwen, met nieuwe ideeën en inzichten in het achterhoofd. 
Sindsdien loopt de stichting heel goed. Het aantal bezoekers is sterk gestegen en de bekendheid ook. 
  

1.2 Huidige situatie 

Op dit moment draait de stichting goed. Het aantal opvangen in Nederland is redelijk stabiel. Het 
aantal vrijwilligers is iets gedaald, maar heeft wel een stabiele kern. Ook begeleiden we regelmatig 
stagiaires van verschillende opleidingen zoals dierverzorging en para-veterinair.  
 
Het aantal op te vangen cavia’s groeit nog steeds door. Opvallend is dat er regelmatig groepjes 
binnenkomen van fokkers die er mee stoppen. Gelukkig weten ook steeds meer mensen ons te vinden 
als ze op zoek zijn naar een cavia. Ook doordat verschillende dierenwinkelketens gestopt zijn met het 
verkopen van dieren, wordt het steeds normaler om ook kleine dieren uit een asiel te halen.   
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1.3 Missie 

Het uiteindelijke doel van de stichting is om overbodig te zijn en dat alle cavia’s een goed tehuis 
hebben. Helaas is dit een utopie. In Nederland is er nog steeds veel dierenleed en worden er nog 
steeds dieren aangeschaft en weer gedumpt. Voor deze groep zullen we altijd nodig blijven. Gelukkig 
is er ook een groep die heel goed voor de dieren zorgt en ervoor zorgt dat de cavia’s weer een goed 
tehuis krijgen.  
Door goede voorlichting te geven over verzorging en voortplanting hopen we het aantal cavia’s in 
Nederland te beperken. Door ons castratieprogramma proberen we de nestjes die per ongeluk 
ontstaan te voorkomen.  
Ook in de toekomst blijven we strijden voor een goed dierenbeleid voor de cavia’s en andere dieren 
door bezoekers te laten zien hoe mensen soms dieren behandelen. 
 

1.4 Visie 

Onze visie is dat elke cavia en andere diersoort een goed en dierwaardig bestaan moet hebben met 
daarbij de goede verzorging. De vrijwilligers van Stichting Cavia moeten deze stelling onderschrijven. 
Via uitplaatsing en het tekenen van een contract hopen we dat de cavia’s die door ons uitgeplaatst ook 
deze verzorging krijgen. We nemen de tijd om de uitplaatsing te begeleiden en geven ook de garantie 
dat mensen kunnen terug vallen op ons als er iets niet goed gaat met de cavia. Bij het uitplaatsen 
kijken we goed naar wat iemand wil en of we dat kunnen bieden. In gesprekken met bezoekers 
kunnen we in de meeste gevallen de mensen eruit halen die andere doeleinden hebben met de cavia’s 
zoals het fokken met de cavia’s. Deze bezoekers krijgen de cavia’s niet mee en bij twijfel over een 
goede verzorging gaan we controleren bij de mensen thuis. De stichting vangt in principe alle 
aangemelde cavia’s op, maar bij drukke tijden moeten we een wachtlijst instellen tot er weer plaats is. 
 

2. Analyse van de stichting 
Sterke punten 

Een sterk punt van onze stichting is dat we in het land acht vaste punten hebben van vrijwilligers die al 
vele jaren cavia’s opvangen, naast de hoofdlocatie in Bakkeveen. Deze opvangen draaien zelfstandig, 
maar kunnen altijd bij het hoofdkantoor terecht als ze ergens tegen aan lopen. Hierdoor kunnen we 
mensen met een gerust hart doorsturen naar deze adressen, en kunnen we grote stromen cavia’s 
eventueel verspreiden tijdens bijvoorbeeld vakanties. 
 
Het kennisniveau over de cavia’s ligt hoog. Ook bij veel van onze vrijwilligers. Door vele jaren ervaring 
over ziekten en verzorging kunnen we goed adviseren bij vragen. Bij de dierenfaculteit in Utrecht 
geven we regelmatig lezingen over de verzorging van de cavia en de medische zaken. Onze dierenarts 
die op afroep aanwezig is leert onze vrijwilligers hoe te handelen bij ziekteverschijnselen.  
 

Zwakke punten 
De stichting is erg afhankelijk van donateurs. Hierdoor kunnen de inkomsten sterk per maand 
verschillen, deze onzekerheid maakt het moeilijk om te plannen. Wij zijn erg blij met de vaste 
donateurs omdat mede dankzij hun de stichting kan blijven draaien.  
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Door het toenemende aantal cavia’s worden we steeds meer beperkt in onze ruimte. Naast de 
herplaatsruimte hebben we nu een vergrote quarantaine. Maar in de zomer lopen we aan tegen een 
ruimte tekort voor vakantie opvang. 
 
 

3. Gewenste situatie 
De volgende zaken zouden we in de toekomst graag verbeteren.  

Eigen dierenartsenpraktijk met vaste dierenarts 

We hebben sinds 2008 een kleine dierenartsenpraktijk opgezet. We hebben een vaste dierenarts, die 

altijd bereikbaar is in geval van nood. We hebben tijdelijk iemand gehad die drie dagen in de week 

aanwezig was, maar dit helaas niet kon volhouden vanwege het reizen van huis naar werk. De vraag 

naar specialistische medische hulp is groot bij cavia’s. Wat we heel graag zouden willen is een vaste 

dierenarts die op gezette tijden aanwezig is zodat we spreekuren kunnen draaien en het 

castratieprogramma nog verder kunnen uitbreiden om te voorkomen dat er steeds meer cavia’s 

komen.  

In 2019 hebben we de operatiekamer en en pre-operatieve kamer kunnen verbouwen. Hierdoor is er 

meer ruimte beschikbaar. Ook hebben we met behulp van verschillende fondsen nieuwe apparatuur 

kunnen aanschaffen, zoals nieuwe couveuses en een autoclaaf.  

Wij hebben een dierenarts die minimaal één keer per maand komt om te castreren. Daarnaast is ze 

altijd op oproep beschikbaar als een cavia ziek is of acuut geopereerd moet worden. Graag zouden we 

dit uitbreiden naar één tot drie dagen per week.  

Grotere opvang ruimtes  

In 2019 hebben we onze quarantaine ruimte al flink uitgebreid. Nu willen we ook nog een ruimte 

beschikbaar maken voor de grote hoeveelheid vakantiecavia’s die we elk jaar tijdelijk opvangen in 

voornamelijk de zomer. Door de beperkte ruimte staan de kooien nu vaak dicht op elkaar en 

gestapeld. Dit maakt het schoonmaken heel arbeidsintensief.  

Kenniscentrum voor cavia’s 

We geven voorlichting via scholen, bezoeken van mensen aan onze stichting en op door beurzen te 

staan. In onze kantine van de camping die nu als opslagruimte wordt gebruikt, willen  we een soort 

bezoekerscentrum maken waar allerlei informatie over de cavia’s te verkrijgen is. Door meer 

informatie te geven over leefwijze, herkomst en ziekten kunnen we veel dierenleed kunnen 

voorkomen.  
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Klimaatneutraal  

Wij willen als stichting gaan ondernemen op een manier waarbij onze directe omgeving en het milieu 

zo min mogelijk te belasten. Zo hebben we in 2019 zonnepanelen op het dak laten leggen. Deze 

leveren iets minder op dan we verbruiken. Maar hierbij is onze ecologische voetafdruk al verkleind. 

Hier willen we nog verder mee doorgaan, door bijvoorbeeld het dak beter te isoleren en een 

duurzame oplossing te vinden voor het afval. We hebben al een aantal compostbakken staan voor het 

zaagsel afval. Maar merken dat we vaak meer afval produceren, dan we kwijt kunnen in de 

compostbakken. Wij zijn aan het oriënteren op een compostmachine, maar dit is nog een flinke 

investering.  

Dierenvoedselbank Friesland 

Op een gegeven moment moet de dierenvoedselbank op eigen benen gaan staan en daarbij ook apart 

ingeschreven worden bij de Kamer van Koophandel. Op dit moment is de dierenvoedselbank een 

onderdeel van de stichting en loopt alles nog door elkaar heen. Dit brengt administratief veel werk 

met zich mee om de donaties en uitgave gescheiden te houden voor wat bestemd is voor de 

voedselbank en wat bestemd is voor de cavia’s. 

4. Doelstellingen  
De hoofdoelstelling in de komende vier jaar blijft het opvangen van cavia’s en ze een goed tehuis 

geven. Daarnaast blijft het geven van informatie een cruciale rol spelen.  

Naast deze hoofddoelstelling hebben we ook als doel het vrijwilligersbestand uit te bereiden en te 

professionaliseren. Vooral meer kleine opvang locaties verdeel over het land, kunnen de druk op de 

andere locaties verlichten. Daarnaast blijven we een leerplek bieden voor studenten (voornamelijk 

Dierverzorging en para-veterinair) en maatschappelijke stagiaires van lokale middelbare scholen. 

5.Actieplan voor de komende vijf jaar 
2020 

Uitbreiden van de ruimte voor vakantieopvang en quarantaine. Inclusief nieuwe verblijven die 

makkelijk schoon te maken zijn. Daarnaast willen we kijken hoe we onze locatie het best kunnen 

aanpassen naar de richtlijnen van de anderhalve meter samenleving.  

2021 
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Opzetten van een kenniscentrum en uitbreiden van de informatie op de website, om kennis onder 

cavia eigenaren in Nederland te vergroten en om de beschikbare informatie te verzamelen en 

organiseren.  

2022 

Door de huidige situatie is de toekomst nog onzeker, we weten niet goed wat de effecten zullen zijn 

van de corona-crisis en hoever deze zullen doorwerken. 

Nog nader in te vullen met activiteiten na bijstelling in de aankomende jaren. 

2023 

Nog nader in te vullen met activiteiten na bijstelling in de aankomende jaren. 

2024 

Nog nader in te vullen met activiteiten na bijstelling in de aankomende jaren. 

6. Evaluatie 
Wij zien dat we enkele doelen hebben bereikt in de vorige periode. Zo hebben we het caviadorp voor 

de helft overdekt. Hierdoor kunnen de cavia’s nu ook als het regent nog naar buiten, maar groeit het 

gras nog gewoon door, door een goede afwatering. Ook hebben we de operatiekamer kunnen 

vergroten, een nieuwe kleine opvangruimte kunnen bouwen waar we nieuwe groepen compleet 

kunnen isoleren, en de quarantaine vergroot.  Onze stabiele team aan vrijwilligers op de hoofdlocatie 

maakt het mogelijk om door te groeien en zo meer cavia’s te kunnen helpen.  

Echte zijn er enkele doelen die we niet hebben kunnen realiseren, deze hopen we wel te kunnen 

realiseren in de komende periode. Zoals een vaste dierenarts en een cavia kenniscentrum.   


