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WE GAAN ER VOOR!
Dit jaar is een belangrijk jaar voor ons als dierenvrienden. We zitten boordevol met plannen om het leven van dieren te verbeteren. Zo zijn we in Costa Rica gestart met
een sterilisatieproject. In de vorige nieuwsbrief meldde ik al dat twee dierenartsen waar we mee samenwerken vanuit Venezuela naar Costa Rica zijn gemigreerd. Hun
loyaliteit aan de stichting en hun betrokkenheid bij de zorg voor dieren hebben er toe geleid dat zij hun werk nu in dit land gaan voortzetten. We zijn erg verheugd
dat de autoriteiten in Costa Rica openstaan voor deze manier van werken en dat we met dit team kunnen doorgaan met het redden van dierenlevens.
Daarnaast vraagt de situatie op Bonaire onze aandacht. Bonaire is, samen met Saba en Sint Eustatius, een bijzondere gemeente van Nederland. Niet alleen de mensen
die daar wonen zijn dus Nederlands, maar ook de dieren. En zij hebben ons hard nodig. Op Bonaire zijn de autoriteiten een ‘dog control’-programma gestart, waar
wij absoluut niet over te spreken zijn. Dieren worden als oud vuil behandeld. Regelmatig ontvangen wij berichten dat een loslopende hond ter plekke is doodgeschoten
door een politieagent. Er wordt geen proces-verbaal opgesteld en de eigenaar wordt niet geïnformeerd. Dit is niet acceptabel. Gelukkig zijn wij niet de enigen die
dat vinden. Er is nu een hecht team gevormd van Stichting Dierenhulp samen met de lokale dierenbescherming, dierenopvang Kakelvers, dierenarts Jan Laarakker en
gedragsdeskundigen van Dog Partners. Gezamenlijk trekken wij op om dit onrecht tegen te gaan en daar kunnen wij uw steun goed bij gebruiken.
Nadat we in 2016 ons 20-jarig bestaan hebben gevierd, zijn we nu op weg naar 25 jaar Stichting Dierenhulp, wat we in 2021 hopen te halen. Dit blijven we doen
met dezelfde passie en inzet als de jaren hiervoor. Ik ben zo trots op ons ‘kleine cluppie’, waarvan u als donateur ook deel uitmaakt. Gelukkig zien we ook nog steeds
groei in het aantal donateurs dat ons vrijwilligerswerk een warm hart toedraagt. Met elke kleine toename in donaties kunnen wij meer voor dieren betekenen. Dus mocht
u nog dierenvrienden in uw omgeving hebben, vraag ze om erbij te komen. U bent onze beste ambassadeur!
Ondertussen blijven wij hard werken om onze doelen voor dit jaar te halen. Ik wens u veel plezier bij het lezen van deze editie van het Dierjournaal. Bedankt voor uw
geweldige hulp. Zonder dat zouden wij niet zoveel positiefs kunnen bereiken.
Alvast enorm bedankt. Stichting Dierenhulp gaat ondertussen gestaag verder met het helpen van al die hulpbehoevende kanjers.

Met een diervriendelijke groet,
Mark Erwin Vos, Initiatiefnemer Stichting Dierenhulp.
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IS HET GEEN KANJER?
Wat een heerlijke vrolijke kop heeft hij. Zo lekker ondeugend, speels en dankbaar. Je kunt je dan toch niet voorstellen dat een of andere idioot hem een klap met een
kapmes heeft gegeven? Maar dat is precies wat er gebeurde. Met een enorme gapende wond kwam hij binnen. Uren heeft de arts moeten opereren om het weefsel weer
aan elkaar te hechten. Gelukkig is deze topper, die de naam Cocoa kreeg, volledig hersteld. Zijn geluk eindigde daar niet, want een medewerkster van de televisieploeg
werd op slag smoorverliefd op dit lieve koppie. Cocoa heeft het nu helemaal voor elkaar. Een gouden mandje in een geweldig huis bij mensen die hem door en door
verwennen. Zo kan het gaan als je in de handen komt van mensen die om jou geven en hun best doen om jou de kans te geven die je verdient. Op ons Youtube-kanaal
vindt u een filmpje van deze lieverd. Neem snel een kijkje, het is de moeite waard.
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UITZONDERLIJKE ORKAAN OTTO ZORGT VOOR VEEL SCHADE EN WATEROVERLAST
Erg uitzonderlijk, dat was het. In november 2016 raasde orkaan Otto over Costa Rica en liet een spoor van verwoesting achter. Costa Rica ligt normaal gesproken in de
veilige zone. Dergelijk natuurgeweld gaat altijd aan het land voorbij, maar helaas dit keer niet. De eerste orkaan in de geschiedenis van Costa Rica heeft veel schade
veroorzaakt door de enorme kracht van de wind in combinatie met zware regenval. Het geschatte bedrag om alle beschadigingen aan daken, apparatuur en andere
materialen te herstellen is 30.000 Euro. Een enorm bedrag waar we mee geconfronteerd zijn. We moeten dan ook het nodige werk verzetten om alles weer draaiende te
krijgen.Toch zijn we er nog genadig vanaf gekomen. Orkaan Otto heeft zijn spoor van vernieling achtergelaten, maar we mogen spreken van geluk dat er geen doden
of gewonden zijn gevallen.

DE ACCEPTGIROKAART VERDWIJNT
In 2019 verdwijnt de acceptgirokaart. Vanaf dat moment komen rekeningen alleen nog via bijvoorbeeld e-mail. Stichting Dierenhulp krijgt hier ook mee te maken en
moet met een oplossing komen. Het meest logische, en goedkoopste, alternatief is de machtiging. In deze uitgave van de nieuwsbrief vindt u onze machtingskaart.
Door hier nu al gebruik van te maken worden problemen voorkomen. U bespaart ons ook bankkosten (€ 1,35) voor het gebruik van de acceptgiro. Dit geld kunnen wij
weer gebruiken voor het helpen van dieren. Een machtiging kunt u altijd per e-mail (info@dierenhulp.nl) weer stoppen. U blijft dus baas over uw betalingen.
Wij vragen u vriendelijk om nu al over te stappen op doneren via een machtiging en blijf ons met uw donaties in staat stellen dieren te helpen. Maak gebruik van
de machtigingskaart of vul het online in via onze website.

Doorlopende machtiging
Bergse Heihoek 16
5351 SL BERGHEM
Nederland

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan

Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijvijng contact op
met u bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

- Stichting Dierenhulp om incasso-opdrachten te sturen naar uw bank
om het opgegeven bedrag van uw rekening af te schrijven.

ACTIE RED EEN DIER
Voorkomen van leed, daar gaat het om. Door tijdig in te grijpen wordt
voorkomen dat een groei in aantal zwerfdieren ontstaat, met alle gevolgen
van dien. Ook in Costa Rica werken we volgens deze beproefde aanpak,
die we al sinds 1996 uitvoeren op alle projecten waar we werkzaam zijn.
Costa Rica is een stuk diervriendelijker dan veel andere Zuid- en MiddenAmerikaanse landen. In dit land zien ze al in dat we met sterilisatie van
zwerfdieren een grote bijdrage leveren aan een betere samenleving.
De dame op de foto was dan ook dolblij dat we de dieren gratis hebben
geholpen om zo te zorgen dat er geen voortplanting meer is. Alle dieren
die door haar verzorgd worden zijn nu extra blije kanjers met een gelukkig
leven voor de boeg. Wij kunnen u daar als donateur niet genoeg voor
bedanken, maar dan toch: ‘Dank u wel!’

- uw bank om deze opdrachten te verwerken.

Bestaande donateur				Nieuwe donateur
Naam			: ________________________________________________________________________________________
Adres			: ________________________________________________________________________________________
Postcode/ woonplaats		
: ________________________________________________________________________________________
Bank identificatie (BIC)		
: ________________________________________________________________________________________
Rekening nummer (IBAN)
: ________________________________________________________________________________________
Telefoonnummer		
: ________________________________________________________________________________________
E-mail			: ________________________________________________________________________________________
Bedrag			
Periode				
				
				
				

€ _______________
Maandelijks
Per kwartaal
Per half jaar
Jaarlijks		

(minimaal 3 euro)

(minimaal 15 euro)

Stuur deze bon in een gefrankeerde envelop naar:
Stichting Dierenhulp, Bergse Heihoek 16, 5351 SL, BERGHEM
Of inscannen en mailen naar info@dierenhulp.nl
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Plaats en datum:		

Handtekening:
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WAT EEN GEWELDIG TEAM
Geen operatiekamer voorzien van in hoogte verstelbare operatietafels. Geen uitslaapkamers. Zelfs geen elementaire zaken als warm en koud stromend water of
elektriciteit. Na orkaan Otto bleef een verwoest gebied over. Ingestorte woningen, bomen geknapt als luciferhoutjes en overal puin. Er was niets om goed in te
kunnen werken, maar toch zag ons team in Costa Rica kans om onder deze erbarmelijke omstandigheden dieren te helpen. Een gebouw op betonnen palen was
de operatiekamer. In 3,5 uur tijd werden 20 dieren geopereerd en werd gezorgd dat ze zich niet meer kunnen voortplanten. Er werden gratis medicijnen verstrekt
voor dieren die verdere behandeling nodig hadden en voer werd uitgedeeld. Met niets toch iets geweldigs tot stand brengen. Onder omstandigheden die wij ons in
Nederland nauwelijks kunnen voorstellen. Dat maakt ons supertrots op het team daar. Die trots neemt niemand ons af. Samen met u als donateur maken we dit moois
mogelijk!
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WE GAAN ERVOOR
Ons doel voor 2017 is om 2.100 dieren te steriliseren/castreren.
Een enorm aantal, maar we gaan ervoor, samen met de dierenartsen op
de verschillende locaties waar we actief zijn. Wanneer wij dit realiseren
voorkomen we bijna 17.000 geboortes van dieren die nauwelijks een
kans zouden hebben op een goed leven. Dat is waar Stichting Dierenhulp
voor staat: aanpakken van het probleem bij de bron. Voorkomen dat
dieren moeten lijden en te prooi vallen aan mishandeling, verwaarlozing
en honger. Al ruim 20 jaar is dit een methode met bewezen resultaat
gebleken. Dit jaar is het 21e jaar dat we bestaan. Daarom is gekozen
voor het aantal van 2.100 dieren. Voor elk jaar dat we bestaan willen
we 100 dieren helpen. Dat dit geld kost zal duidelijk zijn, maar we
zijn overtuigd dat met uw hulp de benodigde 75.000 bij elkaar
gebracht kan worden.

ONDERTUSSEN OP STRAAT
Ons doel voor 2017 is om 2.100 dieren te steriliseren/castreren.
Een enorm aantal, maar we gaan ervoor, samen met de
dierenartsen op de verschillende locaties waar we actief zijn.
Wanneer wij dit realiseren voorkomen we bijna 17.000 geboortes
van dieren die nauwelijks een kans zouden hebben op een goed
leven. Dat is waar Stichting Dierenhulp voor staat: aanpakken van
het probleem bij de bron. Voorkomen dat dieren moeten lijden en
te prooi vallen aan mishandeling, verwaarlozing en honger. Al
ruim 20 jaar is dit een methode met bewezen resultaat gebleken.
Dit jaar is het 21e jaar dat we bestaan. Daarom is gekozen voor
het aantal van 2.100 dieren. Voor elk jaar dat we bestaan willen
we 100 dieren helpen. Dat dit geld kost zal duidelijk zijn, maar
we zijn overtuigd dat met uw hulp de benodigde 75.000 bij elkaar
gebracht kan worden.

ADOPTEREN TOONT VERSCHILLEN

HARTELIJK DANK ALLEMAAL
Voorkomen is beter dan genezen! Een oud gezegde, maar nog steeds erg waar. In 2016 konden
we, met uw steun, maar liefst 1.865 dieren helpen. Hiermee hebben we, en dat is misschien wel het
belangrijkste, kunnen voorkomen dat er 15.000 dieren geboren zouden worden. Gemiddeld bestaat
bij honden een nestje namelijk uit 8 puppy’s en soms werpt een teefje zelfs twee nestjes in een
jaar. Dat we zoveel dieren konden helpen is een geweldig resultaat. Daar willen wij u als donateur
hartelijk voor bedanken. Maar dit smaakt ook naar meer. Dit jaar leggen we de lat hoger en gaan
we er keihard tegenaan om hopelijk 2.100 dieren te kunnen steriliseren.
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Niet alle dieren die we helpen kunnen blijvend worden
opgevangen. Als dieren na sterilisatie terug kunnen naar waar
ze vandaan kwamen, dan gaan ze terug. Andere dieren komen
beschikbaar voor adoptie. Dit werkt in elk land weer anders. In
Costa Rica liggen de adoptiecijfers hoog. Veel dieren vinden snel
een nieuw huis bij een goed baasje. Dat geeft een goed gevoel bij
iedereen. In Griekenland is het juist weer veel lastiger om dieren
geadopteerd te krijgen. Op de Nederlandse Antillen hebben we
vaak te maken met situaties waar oudere dieren gewoonweg
gedumpt worden op straat. Vervolgens komen de eigenaren zich
melden bij het asiel om een puppy te adopteren…
De mentaliteit om oudere dieren op deze manier af te danken
moet veranderen. Wij blijven daarop hameren en proberen ook
de lokale overheid hier in mee te krijgen. Zij kunnen veel bijdragen
in de voorlichting dat een dier niet is voor even, maar voor een
heel leven.

DE KOOPJESHOEK
In onze koopjeshoek op de website vindt u allerlei leuke producten en bestellen is helemaal niet moeilijk. U kunt er terecht voor LED-halsbanden of veiligheidshesjes
voor uw hond. Er zijn naamtags te bestellen, om u sneller met uw huisdier te verenigen bij vermissing. Een opvallende kofferriem waarmee een koffer snel gevonden
wordt op de bagageband van het vliegveld. Zelfs zeefdrukken van Geert Jan Jansen en Patty Harpenau zijn er te koop. U betaalt veilig via uw eigen bank met iDEAL.
En het mooiste is, de opbrengst gaat volledig naar de hulp aan dieren. Alle bedragen zijn incl. verpakking en verzendkosten binnen Nederland.
Géén BTW!
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EEN BIJZONDERE
GEMEENTE

HENNIE, BEDANKT
VOOR ALLES!

Bonaire is een bijzondere gemeente van Nederland. Ook op het
gebied van dierenwelzijn is Bonaire bijzonder, maar niet op een
positieve manier. Stichting Dierhulp is al jaren de spreekwoordelijke
‘luis in de pels’ van het OLB (Openbaar Lichaam), wat vergelijkbaar
is met het college van burgemeester en wethouders.

Klein-Klouwenberg werd gemaakt door

Wij zijn van mening dat zij onvoldoende hun verantwoordelijkheid
nemen als het gaat om het beschermen van dieren. Er is wat
ons betreft sprake van dieronterende omstandigheden. Een
hondenvanger in dienst van de gemeente, die gevangen dieren
mag afmaken als de eigenaar zich niet binnen drie dagen meldt.
Een afstandshok, waar je anoniem je dier kunt dumpen. Niemand
die iets zegt of vraagt naar een reden, maar je kunt wel meteen
weer een andere hond weer meenemen. Er is slechte communicatie
tussen de betrokken partijen en het OLB neemt geen actie in het
handhaven van de landsverordeningen.
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Deze foto van onze vrijwilligster Hennie

topfotografe Gail Johnson. Gedurende acht
jaar heeft zij zich met hart en ziel ingezet
voor de katten op Curaçao. Honderden zijn
geholpen en hebben een beter leven gekregen
dankzij haar. Aan alles komt echter een eind
en ze is nu, samen met haar man, vertrokken
voor een nieuw avontuur. Wij en de dieren van
Curaçao zijn en blijven haar dankbaar voor al

Allemaal zaken waar wij al sinds 2010 de aandacht voor vragen,
maar waar we nog te weinig vooruitgang zien. We geven echter
niet op. En gelukkig staan we daarin niet meer alleen. We trekken
nu gezamenlijk op met andere, vaak lokale, organisaties. Onze
inzet om deze bijzonder gemeente aan te sporen eindelijk positieve
stappen te maken blijft onverminderd. Omdat dit Nederlandse
dieren zijn die ook hier recht hebben op bescherming van een
Nederlands overheidsorgaan.

HIJ TELT MEE
Geen operatiekamer voorzien van in hoogte verstelbare operatietafels. Geen uitslaapkamers.
Zelfs geen elementaire zaken als warm en koud stromend water of elektriciteit. Na orkaan
Otto bleef een verwoest gebied over. Ingestorte woningen, bomen geknapt als luciferhoutjes
en overal puin. Er was niets om goed in te kunnen werken, maar toch zag ons team in Costa
Rica kans om onder deze erbarmelijke omstandigheden dieren te helpen. Een gebouw op
betonnen palen was de operatiekamer. In 3,5 uur tijd werden 20 dieren geopereerd en
werd gezorgd dat ze zich niet meer kunnen voortplanten. Er werden gratis medicijnen
verstrekt voor dieren die verdere behandeling nodig hadden en voer werd uitgedeeld.
Met niets toch iets geweldigs tot stand brengen. Onder omstandigheden die wij ons in
Nederland nauwelijks kunnen voorstellen. Dat maakt ons supertrots op het team daar.
Die trots neemt niemand ons af. Samen met u als donateur maken we dit moois mogelijk!

het werk dat zij vrijwillig heeft gedaan.

VERTEDEREND
Bij de blik van een jong dier smelt iedereen weg. Die grote ogen die je vol
onschuld aankijken. Vrijwel niemand kan daar weerstand aan bieden.
Helaas schuilt er achter die vertederende blik vaak ook veel leed. Op straat
geboren, als afval gedumpt, uitgehongerd, ziek en vaak ten dode opgeschreven.
Die dozen met gedumpte dieren willen we niet meer. Die nestjes in de
struiken willen we niet meer zien. Daarom hebben we de actie ‘Red een dier’
in het leven geroepen. Voor slechts 35 Euro kan een moederhond of –poes
worden gesteriliseerd. Hiermee wordt direct voorkomen dat er dieren op
straat worden geboren. Help ons dit dierenleed te voorkomen en doe mee!
Elke 35 Euro voorkomt minimaal acht ongewenste dieren, die geen
eerlijke kans op een goed leven hebben.

DOODZIEK EN BOVENDIEN
ZEER BESMETTELIJK
Parvo, een zeer besmettelijk virus dat vooral bij jonge dieren voorkomt. We schrikken er
altijd van als het weer ergens uitbreekt. Jonge dieren zijn er erg vatbaar voor, omdat hun
afweersysteem nog niet volledig werkt. Het veroorzaakt sloomheid en de pup wil niet meer
eten. Ze zitten vaak stil in een hoekje en voelen zich echt beroerd. Het gaat gepaard met
braken en diarree, vaak met bloed erbij. Ook krijgen ze hoge koorts. Het virus is erg
besmettelijk en verspreidt zich snel via braaksel en ontlasting. Ook Killer raakte besmet en
werd erg ziek. Overigens is zijn naam meer als grap bedoeld en volledig in tegenstelling
met zijn lieve karakter. Gelukkig werd er snel ingegrepen en sloeg de medicatie aan. Killer
is weer helemaal op de been, maar parvo bij een hond is altijd schrikken. Namens deze
kanjer bedankt voor jullie donaties, waardoor wij medicijnen kunnen kopen.
6
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NOODZAKELIJK ONDERHOUD

MET UW STEUN GAAN
WIJ DOOR!

Werken in de Caribbean gaat onder compleet andere omstandigheden dan we in
Nederland gewend zijn. De temperatuur is veel hoger en dus is een goede koeling van
groot belang. Airconditioning is noodzakelijk, want anders kun je gewoonweg door de
hitte niet werken. De warmte zorgt ook nog eens voor een ideaal klimaat voor bacteriën
en ongedierte. Daarnaast hebben we te maken met het ziltige klimaat, waardoor alles veel
sneller roest. Hierdoor zijn airco’s dringend aan onderhoud en soms ook vervanging toe.
Bijvoorbeeld die van de quarantaineruimte, maar ook de airco van de uitslaapruimtes.
Belangrijke ruimtes waar de airconditioning absoluut nodig is. We hopen dan ook op korte
termijn voldoende geld bij elkaar te krijgen om de meest dringende klussen uit te kunnen
voeren. Voor het vervangen van airco’s zijn we ongeveer 3.700 Euro kwijt. Het overige
onderhoud, zoals revisie, hopen we onder 6.000 Euro te kunnen houden. Toch weer een
behoorlijke kostenpost waar we mee te maken hebben.

Met ingang van dit jaar zijn nieuwe dierenartsen
toegevoegd aan het geweldige team dat op
Curaçao actief is. Dat zijn de dierenartsen
Cheryl en Sjoerd van Ommen van Curaçao Vet
Care en het team van dierenkliniek Parera. Zij
zijn ons komen versterken, nadat, na acht jaar
samenwerken, de praktijk Ronde Klip een andere
koers ging varen. Hierdoor blijven de dieren van
Curaçao de hulp krijgen die ze nodig hebben
en waar ze recht op hebben. Cheryl en Sjoerd
zijn fijne mensen en wij zijn blij dat dieren op
hun inzet en kennis kunnen rekenen. Zij gaan
ons helpen ons doel om dit jaar 2.100 dieren te
steriliseren te realiseren. Het voorkomen van leed
door het probleem bij de bron aan te pakken.
De ervaring en kennis van onze dierenartsen in
combinatie met uw donateurschap is van levensbelang
voor deze geweldige dieren. Hun welzijn en de
dankbaarheid die ze tonen is onbetaalbaar.
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KRIJG GELD TERUG VAN
DE BELASTING
Stichting Dierenhulp is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).
Dat heeft als voordeel u uw donaties als aftrekpost kunt opgeven bij
uw belastingaangifte. De hoogte van het bedrag dat u terugkrijgt is
afhankelijk van het totaalbedrag dat u doneert en uw inkomen. Het is
echter altijd de moeite waard om het op te geven, want wie laat er nu geld
liggen als je het terug kan krijgen van de Belastingdienst?

ZE REKENEN OP ONS DIERENVRIENDEN
Elke dag is verschillend. Net als mensen hebben dieren de meest uiteenlopende kwaaltjes, waar medische zorg voor nodig is. Deze kanjer had ineens een dik,
ontstoken oog. De eigenaar wist niet goed wat hij er mee moest doen, maar nam gelukkig wel contact met ons op. Vrijwilligster Tineke ging er naar toe en nam de
hond mee naar de dierenarts. Veel mensen hebben niet genoeg geld voor zo’n behandeling. Wij springen bij als blijkt dat ze het echt niet zelf kunnen betalen, want
we vinden het belangrijk dat de benodigde zorg wordt verleend. En zo is elke dag weer anders. De missie blijft echter hetzelfde: dieren helpen!

ZIE HET VERSCHIL!
GEEF UW DIERENLIEFDE DOOR

WIST U DAT?

Via een testament of legaat kunt u door een notaris laten vastleggen dat u Stichting
Dierenhulp een bedrag schenkt na uw overlijden. Als ANBI hoeven wij geen erfbelasting
te betalen. Het bedrag dat u aan ons nalaat komt dus volledig ten goede aan de hulp voor
dieren. U kunt zelfs precies laten vastleggen waar wij uw schenking aan moeten besteden.
Op onze website vindt u onder de kop ‘Schenken’ meer over het opnemen van Stichting
Dierenhulp in uw testament. Ook vindt u daar de formulieren van de Belastingdienst die
u kunt gebruiken voor het doen van een periodieke gift. Door hier gebruik van te maken
profiteren dieren maximaal van uw gift en nalatenschap. Als u nog vragen heeft raden wij
u aan contact op te nemen met uw notaris.

Wist u dat Stichting Dierenhulp volledig afhankelijk is van giften.
Wij ontvangen geen stuiver aan subsidie, geen cent van welke loterij
of instelling dan ook. Wist u dat we al vanaf onze start in 1996
alleen met vrijwilligers werken. Iedereen op alle locaties waar we
actief zijn doet dit vrijwillig. Wist u dat alleen al op Curaçao elke
maand 120 dieren gratis worden gesteriliseerd voor mensen die
dit zelf niet kunnen betalen. De dierenartsen, waarmee we werken,
doen dit tegen een gereduceerd tarief én investeren zelf ook in
het verminderen van dierenleed. Wist u dat we ook in Nederland
kleine organisaties helpen waar we kunnen. Het vrijwilligerswerk
in Nederland wordt gedaan door onze drie bestuursleden. Wist
u dat we op Bonaire jaarlijks 300 dieren kunnen steriliseren.
En dat we nu deze aanpak ook zijn gestart in Costa Rica. Wist u dat
Stichting Dierenhulp werd opgericht naar aanleiding van een
belofte aan de hond Rakker, die in 1996 overleed, maar
op deze manier nog altijd voortleeft.

WAT GING ER DOORHEEN?
Dieren helpen gaat niet zonder materialen te gebruiken. Materiaal waar u met uw donatie
voor heeft gezorgd en waar onze dierenartsen dankbaar gebruik van maken. In 2016
hebben wij 1.865 kunnen helpen. Bij deze ingrepen is ongeveer 1.400 meter hechtdraad
gebruikt. Er gingen 3.500 gaasverbandjes doorheen en 1.800 sets steriele handschoenen.
Daarbij werd 10 liter antibiotica, 21 liter narcosemiddel, 70 liter jodium gebruikt. Ruim
1.400 mondkapjes en 1.600 weggooi-scalpels waren nodig. Kortom, enorme hoeveelheden
om een gigantische klus te klaren, maar het is ons allemaal gelukt.
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We treffen dieren vaak onder erbarmelijke omstandigheden. Veel zijn er erg slecht aan
toe. Elke keer pakken we de uitdaging op. Liefde, verzorging en aandacht als medicijn en
je ziet ze onder onze handen opbloeien. Zo vaak zijn we verbaasd over de veerkracht van
dieren. Ondanks de slechte ervaringen die ze hebben gehad, houden ze het vertrouwen
in de mens. Dat vertrouwen is de grootste beloning voor ons allemaal. Het is eigenlijk niet
in geld uit te drukken, maar uw donateurschap maakt het allemaal mogelijk. Uw donatie
redt elke dag opnieuw levens. Het zorgt voor een kans op een beter leven. Wij hopen dat u
deze boodschap uitdraagt, zodat meer dierenvrienden zich bij ons aansluiten. Om dieren
de kans te geven die ze verdienen.
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SCHURFT
IS TE
GENEZEN
Veel mensen denken dat je er niets
meer aan kunt doen. Maar dat is
onzin. Dieren met schurft vergaan
van de jeuk, ze krabben de huid
open en dat kan weer tot infecties
gaan leiden. Maar schurft is te
behandelen. Nodig zijn: liefde,
tijd, een aandacht met de juiste
medicijnen. Ook deze kanjer
kwam er weer helemaal boven
op. En dat resultaat behaal je al
binnen enkele weken. Haargroei
keert terug en de huid herstelt zich
gelukkig ook snel.

GRAAG GEDAAN
Veel dierenvrienden offeren thuis een deel privé
leven op om voor dieren te zorgen. Gelukkig
kunnen we de helpende hand bij een aantal
bieden door te zorgen dat deze dieren hun
inentingen krijgen zodat ze een goede start
kunnen maken bij de adoptie. We proberen met
de middelen die we hebben zo veel mogelijk te
doen en dan is het leuk als je plots in je mailbox
een dank je wel ontvangt.

STIERENVECHTEN IS GEEN SPORT
We blijven ons verzetten tegen deze barbaarse vorm van vermaak. De stier is bij voorbaat al kansloos en wordt vooraf vaak nog met scherpe voorwerpen geprikt en
gestoken.Gelukkig zien we dat steeds vaker arena’s sluiten. Mooi voorbeeld is de arena in Barcelona die nu dienst doet als shopping mall. Een totaal nieuwe bestemming
waarmee Barcelona afrekent met het verleden. Gaat u op vakantie en kunt u met een excursie naar stieren gevechten doe dit niet. U steunt enkel de rijke veeboeren die
bovendien miljoenen subsidie ontvangen vanuit Brussel.

RENOVATIE HARD NODIG
Werk is er altijd wel te doen. Zo ook het vervangen van een aantal airco’s. Hard nodig als je in temperaturen van boven de 30 graden je werk moet doen. We zullen
dan ook een aantal moeten gaan vervangen. Maar ook de huisvesting van dieren kan wat opknapwerk gebruiken. Voorkomen van verspreiden van ziektes en bacteriën
is erg belangrijk. Daarom zullen de betonnen vloeren voorzien moeten worden van een speciale laag. Zo voorkomen we gevaar van besmetting en bovendien is het een
stuk eenvoudiger schoon te maken. Nadeel is wel dat de kostenpost weer iets was waarop we niet gerekend hadden. Dus draaien we elke euro dubbel en dwars om.

ONZE MASCOTTE IS
JARIG
Het is een geweldige hond wiens leven in een dag compleet veranderde. Hij werd
gevonden met zeer ernstig nekletsel, gelukkig op tijd. De wond was zo lelijk dat de arts
hem de naam Frankenstein gaf, wat later Frankie werd.Hij werd 8 jaar en kreeg een
heerlijke honden taart. Delen kan hij ook erg goed en zijn vriendjes mochten allemaal
mee eten. Frankie is de mascotte in Costa Rica en de kinderen zijn dol op hem. Zelf
geniet hij ook van alle aandacht waarbij hij zijn steentje bijdraagt aan meer begrip
voor zijn soortgenoten die het niet zo getroffen hebben op de scholen die hij bezoekt
met zijn baasjes
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DOODZIEK EN BROODMAGER
Wat een trieste aanblik geeft deze hond. Broodmager en duidelijk doodziek. Door de
dierenarts werd een gezwel ontdekt, die zich liet aanzien als behandelbaar. Alleen voordat
de behandeling kon starten moest deze hond eerst op krachten komen. Dat betekent
wekelijks meerdere keren langs de dierenarts voordat de operatie kan plaatsvinden. De
eigenaar heeft geen geld om dit te betalen, dus wij nemen de kosten op ons. Doen wij dit
niet dan is deze hond ten dode opgesch en en dat kunnen wij niet over ons hart verkrijgen.
Juist omdat dit goed te behandelen is. Wilt u meehelpen deze hond een kans te geven?
Doneer dan voor zijn operatie! Via deze nieuwsbrief en de website houden wij u op de
hoogte. Alvast hartelijk dank.

Colofon
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Correspondentieadres:
Stichting Dierenhulp©
Bergse Heihoek 16
5351 SL BERGHEM
Tel: 0412-403808
E-mail: info@dierenhulp.nl

STE

RABO Bankrekening: 37.34.10.700
IBAN-nr:
BIC-code:

NL47 RABO 03734 10700
RABONL 2U

Dagelijks Bestuur:
Dhr. Mark E. Vos		
Dhr. Marcel Engel		
Mevr. Ans Hendriks		

Initiatiefnemer, voorzitter
Penningmeester
Secretaris

Beschermvrouw:		

Joke Bruijs

Comité van Aanbeveling:
Dhr. Carlo Boszhard		
Mevr. Drs. José Bormans
Dhr. Mario Been		
Dhr. Frits Landesbergen
Mevr. Patty Harpenau		
Dhr. Geert Jan Jansen		
Dhr. Dick Rienstra		
Mevr. Ine Veen		

RTL 4 programmamaker
Dierenarts te Sittard
Voetbal trainer
Musicus / Docent / Arrangeur
Kunstenares
Kunstschilder
Acteur/zanger
TV actrice/kunstenares

Internetsite:		

www.dierenhulp.nl

Volg ons via Twitter, Youtube en Facebook
Druk / Verzending:
Vormgeving:

Koninklijke Van der Most BV, Heerde
Aorta Productions BV, Diemen

Stichting Dierenhulp© bezit het Keurmerk Goed Besteed voor goede
doelen. Wij zijn een erkende ANBI (Algemeen Nut Beoge elling)
Niets uit deze uitgave mag vooraf zonder toestemming openbaar,
gedupliceerd, gekopieerd of anderszins worden overgenomen. Alle
rechten van beeld en tekst berusten bij Stichting Dierenhulp©. Bij
publicatie is het verplicht te allen tijde bronvermelding weer te geven.
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Hartelijk dank!
We willen iedereen bedanken die ons verraste
met een eigen initiatief om geld voor Stichting
Dierenhulp bij elkaar te krijgen. Mooie
voorbeelden zijn het doneren van de inhoud
van de fooienpot op het werk of de opbrengst
van de verkoop van oude spullen naar ons
overmaken. Wat te denken van die trouwe
donateur die als verjaardagscadeau geld
voor Stichting Dierenhulp vroeg. Ook werden
donateurschappen als cadeau gegeven, net
als bestellingen uit de Koopjeshoek. Dergelijke
initiatieven blijven ons altijd weer positief
verrassen. Namens alle vrijwilligers hartelijk
bedankt hiervoor.

