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HELPEN GEEFT ZOVEEL TERUG
Wat hebben we samen met uw hulp veel dieren kunnen
redden. Terugkijkend naar al die momenten krijg ik
een heel warm gevoel. Dieren die in erbarmelijke
omstandigheden moesten leven, die we van straat
hebben geplukt waar ze anders doodgereden zouden
worden. Of de eerste dierenambulance in Venezuela,
het verbod op stierenvechten in delen van Venezuela.
De gigantische aantallen aan sterilisaties die zoveel
leed hebben voorkomen. Ik ben trots dat we dit samen
bereikt hebben. Het geeft me ook energie omdat je
een verandering teweeg hebt gebracht. En we kennen
allemaal het gezegde van die druppel op die gloeiende
plaat. Maar die druppels hebben een plasje gevormd.
De schooljeugd die ons eind jaren 90 kwam helpen in
de opvang is nu volwassen en heeft zelf kinderen. Met
hun zoon of dochter aan de hand komen die kinderen
van toen nog steeds. Zo ontzettend mooi. Dan zie je
dat de boodschap die we uitdragen werkt!
Het steriliseren van zo veel dieren overal. Wetende
dat je daarmee veel ‘ongewenste dieren’ voorkomt.
De mensen met wie we destijds begonnen zijn er nog
steeds en ze helpen dieren nog steeds met evenveel
passie.
Donateurs die ik aan de telefoon heb gehad of die een
briefje schreven of op een project aanwezig waren
om zelf te zien wat we doen. Zo mooi allemaal. Die
positieve zaken zorgen ervoor dat we nog altijd met
hetzelfde enthousiasme verder gaan.
Natuurlijk is niet alles mooi en succesvol en sta je soms
met tranen in de ogen te kijken wat dieren aangedaan
is. Dan zit je er soms even doorheen. Maar het positieve
overheerst en daar wil ik u gigantisch voor bedanken.
Want samen zijn we aan een geweldige reis begonnen
om dieren die stem te geven die ze verdienen. Om op
te komen voor hun rechten. Om ze te laten weten dat
er mensen van ze houden. Een aantal van de dieren
die ik mocht helpen zit in mijn hart. Die ene lik over
je gezicht is dan zo ongelooflijk veel waard en maakt
zoveel goed.

Namens al die kanjers: heel hartelijk dank!

Mark Erwin Vos, Initiatiefnemer Stichting Dierenhulp
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DIT IS PRINS

DIT IS LIEVE BILLY

Een enorme lieverd. Echter hij heeft een huidprobleem. Zijn baasje
heeft eenvoudigweg het geld niet voor een bezoek aan de dierenarts
al wil ze dat nog zo graag. Dus ontfermen wij ons over de zorg van
Prins. Want hij at niet meer. We deden er alles aan om langzaam de
eetlust terug laten komen en wekelijks wassen met speciale shampoo.
Ook zorgden we voor medicatie om die ellendige jeuk te laten
verdwijnen. Het vergt tijd en liefde. Veel tijd, maar Prins kan zich
geen betere verzorgster wensen dan onze Tineke. Geeft u om Prins
en zijn behandeling?

Wat zou er gebeurd zijn als Billy niet was
gered uit de ellendige situatie waarin
hij zat. Maar daaraan hoeven we
gelukkig niet te denken, want Billy werd
wel opgepakt en liefdevol verzorgd.
Met het resultaat dat we hier zien. Een
geweldige, gezonde, krachtige lieve
kanjer is hij. Dat kunnen we bereiken
met de steun van donateurs. Helaas
zijn er nog veel ‘Billy’s” dus hulp blijft
keihard nodig.

DE ACTIE ‘RED EEN DIER’
Voorkomen blijft altijd beter dan genezen. Al sinds 1996
werken we aan het verminderen van dierenleed. Dit doen we
door grootschalig te steriliseren. Want het is heel simpel wat niet
ongewenst geboren wordt, hoeft en kan dus ook niet lijden!. De
materiaalkosten van elke sterilisatie bedragen ongeveer 35 euro.
En met dat bedrag wordt een dier dus geholpen en worden er
geen nieuwe honden of katten geboren. Prettig voor het dier zelf,
maar het heeft ook als resultaat dat er veel minder dieren op straat
hoeven leven. Dat is onze Actie Red een Dier die wij al meer dan
22 jaar uitvoeren. Dus stort u 35 euro dan weet u dat we daarmee
een dier kunnen steriliseren en een betere toekomst kunnen geven.

WONDEREN BESTAAN!
Als we jou niet gezien hadden, wat was je lot dan geweest?
Een klein doodziek en zielig hoopje ellende. Rillend, zonder
vacht kwamen we je tegen. We hoorden het anderen al zeggen:
“Laat maar inslapen”. Nee zei de dierenarts en hij had gelijk.
Binnen 3 maanden groeide je uit tot die geweldige vrolijkerd die
je nu bent. Ja, je had bloedarmoede en de ziekte erlichia (en
tekenbeetziekte) . Maar we wisten ook dat je goed te behandelen
was. En nu heb jij twee baasjes die zielsveel van je houden je
overal mee naar toe nemen met de auto. Bofkont! Wij zijn blij
dat we met geweldige vrijwilligers en artsen mogen werken die
zich inzetten om levens te redden. Dit alles mogelijk gemaakt
door donateurs die met hun schenking ervoor zorgen dat wij de
materialen kunnen kopen die nodig zijn voor dit resultaat.
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CHIPPEN HELPT
Het komt nogal eens voor dat een dier ontsnapt
uit een tuin. Vooral ook omdat hekwerk ontbreekt.
Dan is het handig als we snel weten waar het
dier thuishoort en wie verantwoordelijk is. Sinds
we gingen steriliseren op Bonaire werd elk dier
al in onze eigen database vastgelegd en kreeg
een tattoo in het oor. Probleem is dat die tattoo
op den duur vervaagt en het moeilijk te lezen
valt. Vandaar dat we vanaf November 2018
zijn gaan chippen. En onze database speciaal
hebben omgebouwd zodat ook de andere collega
organisaties er toegang tot hebben. Sterker
ze kunnen de dieren die ze zelf chippen ook
registreren en zo hebben de organisaties die zich
met honden en katten bezig allemaal toegang tot
hetzelfde systeem. En daarmee hopen wij dieren
sneller te kunnen helpen. Een woord van dank
aan onze penningmeester Marcel Engel is hier
op zijn plaats. Want er zijn heel wat uurtjes werk
in gaan zitten.

COMPLIMENT AAN
ONZE VRIJWILLIGERS
Ze allemaal redden lukt niet. En het is ook niet telkens een
happy end. Als vrijwilliger kom je van alles tegen. Krijg jij
het op je netvlies en moet jij ermee om zien te gaan. Je bent
vrijwilliger omdat je een positief verschil wilt maken. Je respect hebt en kent voor het leven. Je bent als vrijwilliger vaak
het eerste aanspreekpunt bij problemen. Bovendien is het
géén verplichting dat je vrijwilliger bent en kunnen mensen,
en instanties er ook géén enkel recht aan ontlenen. Zo van:
" Jij moet mij..... of Jullie moeten......" Nee niets van dat alles. Je bent vrijwilliger geworden omdat jij je in wilt zetten
om een betere samenleving te creëren. Meer begrip vraagt
voor levende schepsels. Omdat jij van mening bent dat de
relatie mens en dier een heel speciale is. En zo is elke dag
weer anders. En ben jij als vrijwilliger elke dag een van de
weinigen die de harde realiteit onder ogen krijgt. En mag jij
het daarna een plek zien te geven en jezelf weer opladen
om door te kunnen.
De vrijwilligers van Stichting Dierenhulp verdienen een groot
compliment en respect. Ga er maar aan staan, elke dag
opnieuw. Daarom willen onze vrijwilligers u bedanken voor
uw donaties om dieren te kunnen blijven helpen. Want dat
maakt hun dag net wat dragelijker op momenten. Wetend
dat u als donateurs achter hen staan.
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BONAIRE ENKELE CIJFERS OVER 2018
Op Bonaire werd het afgelopen jaar eindelijk samengewerkt met de organisaties die zich inzetten voor de huisdieren. Samen kom je verder en wij
zijn blij dat wij eindelijk iedereen om de tafel hebben gekregen. Behaalde
resultaten waren: 788 dieren totaal gesteriliseerd/gecastreerd. Bij de verschillende opvang instanties werden 558 dieren ondergebracht. Het aantal
van 228 dieren werd geadopteerd en in 22 gevallen werd een binnengekomen dier herenigd met zijn eigenaar. Er waren 21 inbeslagnames, met
uiteenlopende redenen. In 22 gevallen deed een eigenaar vrijwillig afstand
van het dier. Bijvoorbeeld wegens ernstige verwaarlozing en het dringend
nodig hebben van medische zorg. In 35 gevallen werd een zogeheten ‘kettinghond” voorzien van deugdelijk materiaal zoals een goede halsband en
een langere diervriendelijke looplijn waardoor het dier meer bewegingsvrijheid had en schaduw kon opzoeken. Er waren 101 bewoners die met hun
hond een elementaire gedragscursus hebben gevolgd en met een certificaat
beloond werden. Hiervan waren 35 geadopteerde honden die met hun
nieuwe eigenaar de cursus met goed gevolg aflegden. 306 dieren overleden. Hieronder waren ernstig zieke dieren, maar ook dieren die op straat
doodgereden waren of ernstige verwondingen hadden, en die door dierenartsen uit hun lijden werden verlost. Gezamenlijk werden er 12 wijkdagen
uitgevoerd waarbij 124 straten doorlopen werden. Tijdens die dagen kon
de lokale bevolking hulp krijgen bij sterilisatie, verzorging, eventuele afstand
en voor al voorlichting over het op de juiste wijze houden van dieren en de
verzorging hiervan.

EIND GOED, AL GOED

STERILISEREN WAAR WE KUNNEN
Geboren worden zonder toekomst. Het komt te vaak voor.
Mensen die er niet voor kiezen hun dier te laten steriliseren of
castreren. En dan begint het. Zwerven op straat, ziek worden.
Bloot staan aan de gevaren van alledag en als je dat overleefd
hebt, is er kans dat je wordt gevangen en- als je geluk hebtopgevangen. Dat laatste is razend duur en steeds meer asielen
zitten overvol. En dan? Veel asielen hanteren een maximaal
opvangbeleid. Elk dier boven dat getal wordt geëuthanaseerd.
Voor ons onbespreekbaar. Daarom hameren wij zo op preventie
via sterilisaties. Zo hebben wij op Curacao meer dan 12.000
dieren gratis gesteriliseerd. In Costa Rica staat de teller op
730 sinds we vorig jaar van start gingen. Op Bonaire zijn er
1750 dieren door ons geholpen. In Venezuela staat de teller
op 14.860 dieren. Sinds onze start ruim 29.340 uitgevoerde
operaties. Wat niet geboren wordt hoeft niet opgevangen te
worden. Dank aan iedereen die ons hierbij steunen.
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RECORD STERILISATIES
UITGEVOERD
We hoopten er 2400 te kunnen doen het afgelopen jaar.
Maar de teller kwam uit op 3038 uitgevoerde ingrepen
verdeeld over alle projecten waar we actief zijn. Een
geweldig resultaat en nog mooier heel veel dierenleed dat we
samen met u voorkomen hebben. Want dit heeft tot gevolg
dat ruim 24.300 dieren niet geboren werden. Zoals we altijd
zeggen, wat niet geboren wordt kan en hoeft ook niet te
lijden. Mede dankzij een aantal extra donaties konden we
tussentijds extra ingrepen plannen. Maar ook de grandioze
inzet van onze vrijwilligers overal en de dierenartsen met
wie we werken hebben dit mogelijk gemaakt. Bovendien als
je steriliseert hoef je ook geen dieren op te vangen dus onze
aanpak bewijst zich aan alle kanten. We hopen dan ook
dat er meerdere organisatie overstappen op onze aanpak.
Voorlopig zijn wij op tal van plekken de enige organisatie
die zich puur richt op deze aanpak: Leed voorkomen direct
bij de bron.

Vorig jaar kregen we een hulpverzoek
voor de vele dieren die als gevolg van de
vulkaanuitbarsting in Guatemala eind vorig
jaar, in het nauw kwamen. Veel met lichte en
soms ernstige brandwonden. En Nederlanders
ter plekke die directe hulp gaven. Gelukkig
konden wij ze de helpende hand bieden, ook
vanwege onze ervaring met Midden en Zuid
Amerikaanse gebieden. We zijn dan ook
blij te melden dat alle dieren in de opvang
het gered hebben. Een aantal is terug bij de
eigenaar en de overige hebben een nieuw
onderdak gekregen. Dank aan iedereen die
meegeholpen heeft met een extra donatie.

ONZE AANPAK VOORKOMT TRIESTE FOTO’S
We horen vaak dat mensen het erg vinden om naar foto’s te kijken van uitgemergelde,
zieke dieren. Sites als Facebook staan er vol mee. Dieren die gedumpt werden of
doodgingen van de honger. Dieren die opgehangen werden aan een touw vlak boven
de grond. Die beelden zijn vreselijk en ook wij zien ze liever niet. Daarom pakken wij
bij de bron problemen aan. Dieren die niet geboren worden hoeven en kunnen niet
lijden. Hoeven niet uitgehongerd te raken of doodziek rond te zwerven, en hoeven niet
te worden opgevangen. Met onze aanpak voorkomen we dus dat u veel van die foto’s
te zien krijgt. Een diervriendelijke aanpak al meer dan 22 jaar bewijst ons gelijk. Onze
aanpak redt levens!

5

Nr. 32, Jaargang 19

Dier/ Journaal

Uitgave September 2018

Nr. 32, Jaargang 19

Dier/ Journaal

Uitgave September 2018

KATTEN HOREN ERBIJ
Een groep die wat moeilijker te benaderen
is zijn de katten. Ze zijn schuwer dan
honden maar kunnen wel beter voor zichzelf
zorgen op straat. Ze hangen rond bij afval
plekken, pakken eens een hagedis of vogel.
Maar ze planten zich ook voort en dat gaat
snel. Gelukkig hebben we speciale ‘katten
agenten’ die razendsnel het vertrouwen van
dieren weten te winnen. Dan is het vangen
en zorgen dat ze zich niet meer kunnen
voortplanten. De door ons beproefde
methode TNR (Trap Neuter Return) bewijst
ook hier zijn gelijk. Minder dieren, gezonder
en een natuurlijk verloop.

GEWOON EEN
DAG…

VAN DE HEL NAAR DE HEMEL

Heerlijk
om
een
groep
dierenvrienden zo bezig te zien.
Tijdens een week alles plannen
met artsen en vrijwilligers
en dan keihard aan de slag.
Steriliseren,
Onderzoeken,
vaccineren. En dieren helpen
onder niet altijd eenvoudige
omstandigheden. Trots op ons
team in Costa Rica. Roeien met
de riemen die je hebt en het
maximale resultaat behalen.

SCHENKINGEN, TESTAMENTEN
EN LEGATEN
Stichting Dierenhulp is een erkende Algemeen Nut Beogende Instelling
(ANBI). Giften aan ons zijn dus fiscaal aftrekbaar. Behalve deze optie kan ook
gekozen worden voor een periodieke gift, waarbij u ons voor minimaal 5 jaar
steunt. Hiermee heeft u maximaal belastingvoordeel. Sinds 2014 hoeft dit niet
meer via een notaris gedaan te worden. De formulieren staan op onze website
onderaan onder het kopje SCHENKEN.
Na je overlijden dieren blijven helpen? Dan kunt u ons opnemen in het
testament. Erfbelasting hoeven wij niet te voldoen aan de belastingdienst. Het
bedrag dat u ons nalaat komt dus volledig ten goede aan de hulp aan dieren.
Schenken via een testament is alleen mogelijk door een vastlegging bij de
notaris. U kunt daar informeren hoe u dit kunt doen.
Op onze website leest u via de knop DONEER AAN ONS meer over de
verschillende mogelijkheden.
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Daar lag je, wachtend op de dood. Geen pijn meer. Niemand die naar jou
omkeek of jou ook maar zag. Tot het moment dat wij je zagen en meenamen. Je oogjes dof, je haar grotendeels verdwenen. Wondjes, jeuk en bijna
alle kracht verloren. Je liet alles toe wat er met je gebeurde. De dierenarts
het behandelen van je huid, je kreeg water en kleine beetjes vast voedsel.
Langzaam verdween de dofheid uit je kleine oogjes. Weken van zorg, liefde
en aandacht. Telkens maakte je stapjes vooruit en het mooiste moest nog
komen. Je dankbaarheid was zo groot dat het ook bij ons tranen in de ogen
gaf. Hoe kunnen mensen een dier zo laten lijden. Hoe kunnen mensen….
Je haar kwam terug, je gebit werd schoongemaakt, je at en dronk dat het
een lieve lust was en op een mooie zonnige dag kwam het bericht dat er
mensen waren die jou geadopteerd hadden. Je baasjes waren dol op je, je
kreeg een veilig huis met een grote tuin, speeltjes, eigen bedje kortom dit
was voor jou de hemel. En wij….we zijn blij dat we je zagen en je hebben
zien opbloeien. Jij heerlijke hond. Dikke kus van je verzorgers en het

DE KOOPJESHOEK
In onze koopjeshoek op de website
vindt u allerlei leuke producten.
Bijvoorbeeld ichtgevende halsbanden,
maar ook bedels, of speciale tassen
met hond- of kat uitstraling print.
Gave theelepels, een kofferriem of
boek. Maar het meest belangrijke
is dat het volledige bedrag van elke
bestelling ten goede komt aan het
helpen van dieren.
Alle bedragen zijn incl. verpakking
en verzendkosten binnen Nederland.
Géén btw!

gaat je goed.

ZO TRIEST
Soms is zeggen foto’s meer dan duizend woorden. Dat is ook hier het geval.
We zien het teveel, prachtige lieve honden die hun dagen slijten aan een
ketting. Vaak zwaar en te kort. Zonder
schaduwplek of vers drinkwater. We blijven
er op hameren dat dit dieronwaardig is bij
overheden op Curacao en Bonaire. Dit zijn
Nederlandse eilanden waar Nederlandse
dieren lijden en gebukt gaan onder
desinteresse van de lokale bestuurders. Wij
geven niet op, en daar hebben we uw hulp
hard bij nodig.
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13.446 INGREPEN IN
NEDERLAND
Eind december stond de teller op maar liefst 13.446
dieren die door ons gratis zijn gesteriliseerd in Caribisch
Nederland. Allemaal keurig vastgelegd in onze database,
zodat we een uitstekend nazoek middel hebben als een
dier vermist raakt. Dit aantal dieren werd geholpen op
Bonaire en Curacao en wij hebben hiermee ontzettend
veel zwerfdieren voorkomen. Als je bedenkt dat een
nestje uit circa 8 dieren bestaat enkel het eerste jaar al
ruim 107.000 dieren die anders een onzeker bestaan
gekend hadden. En ja ook dit is gewoon Nederland,
het zijn Nederlandse dieren die niet op hulp van de
Nederlandse overheid of Dierenbescherming hoeven
te rekenen. Daar hoor je enkel dat de lokale overheid
op de eilanden het zelf maar moet regelen voor dieren.
Gelukkig laten wij ze, samen met jullie niet in de steek.
Heel veel dank lieve donateurs, dit konden we enkel met
jullie steun samen bereiken.

Uitgave September 2018

ADOPTEER OP AFSTAND!
Het kan en is bovendien ook leuk
om iemand cadeau te doen. Voor
slechts € 5,00 per maand. Overal
waar wij actief zijn, zitten dieren
waar geen nieuwe eigenaar voor
kan worden gevonden. Omdat ze
of te oud, of te veel zorg nodig
hebben of gedragsproblemen
hebben. Met een donatie van
€ 5,00 per maand krijgt zo’n dier
toch een (h)eerlijk bestaan. Voor
dat geld krijgt het verzorging, voer
en zorg van de dierenarts en de
liefde die het verdient. En u bent
de adoptieouder van één van die
kanjers. Op onze website kunt u
een maandelijks bedrag hiervoor
invullen.

EN DAN GAAT HET TOCH FOUT
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GEEF UW DIERENLIEFDE DOOR

KRIJG GELD TERUG

Via een testament of legaat kunt u – bijvoorbeeld door een notaris
– laten vastleggen dat u Stichting Dierenhulp een bedrag schenkt
na uw overlijden. Als ANBI zijn wij geen erfbelasting verschuldigd.
U kunt zelfs precies laten vastleggen waar wij uw schenking aan
moeten besteden.
Op onze website vindt u onderaan de knop ‘Schenken’, daar
leest u 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 hierover nog vragen heeft, raden wij u aan
contact op te nemen met uw notaris.

Stichting Dierenhulp is een erkende ANBI
(Algemeen Nut Beogende Instelling). Deze
belasting regel heeft als voordeel dat u minimaal
35% van uw donatie die u aan ons schenkt
terugkrijgt. Geeft u jaarlijks bijvoorbeeld €
100,- dan betaald de belastingdienst minimaal
€ 35 euro via uw aangifte terug. Dus kost het
u jaarlijks geen € 100,- maar € 65 euro. De
hoogte van het bedrag dat u terugkrijgt is
afhankelijk van het totaalbedrag dat u doneert,
en uw inkomen. Dit voordeel moet u niet laten
liggen vinden wij.

MACHTIGING BESPAART BANKKOSTEN

De acceptgiro wordt, door het internetbankieren, steeds minder gebruikt. Per verwerking van een acceptgiro brengt de bank ons
ook nog eens €1,35 in rekening. Geld dat wij liever gebruiken voor ons werk om dieren te helpen. Daarom een vriendelijk verzoek
gebruik te maken van de machtigingskaart. Het geeft je meer betaalgemak en je blijft natuurlijk altijd zelf de baas. Bijkomend
voordeel is dat het veel minder kost om te verwerken en zo gaat het maximale van elke donatie naar de dieren. En dat is wel zo
prettig, vinden wij.

We redden je van de straat en je was er slecht aan toe. We onderzochten je, wasten je en gaven je medicijnen en goed
eten. Je ogen begonnen langzaam de dofheid te verliezen en een lichte twinkeling was zichtbaar. En dan ineens geeft je
kleine lichaampje het toch op. Vrijwilligster Marilu bleef bij je, hield je vast, sprak tegen je en kuste je. En toen was het stil….
We troosten ons met de gedachte dat jij je laatste dagen liefde hebt gevoeld van mensen die om jou gaven en voor je zorgden.
Jij warmte voelde en niet alleen ergens tussen vuilnis deze aarde verliet. Dag lieve kleine vriend.

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.
- 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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DE 3 V’S

Op het Griekse eiland Lesbos helpen
we al 20 jaar het Wildlife Hospital.
Een veilige haven voor alle diersoorten
die er leven. Met name roofvogels
verblijven hier helaas vaak. Ze worden
neergeschoten door jagers voor de
lol. Als ze binnengebracht worden
dan wordt er alles aan gedaan om ze
uiteindelijk de vrijheid terug te geven.
Dat is het mooiste cadeau dat we
kunnen geven en zelf kunnen krijgen.
Onbetaalbaar om dat te mogen
meemaken.

Helpen doen we op vele manieren. Zo zijn
er dieren die zich beter kunnen redden dan
anderen. Een kat is beter in staat te overleven
dan een hond. De kat eet vogels, en andere
dieren zoals de muis en kruipend ongedierte.
Ook zijn ze veel schuwer dan honden. Een
kat laat zich niet zo eenvoudig vangen en
daar is dan ook veel geduld voor nodig.
Katten in het wild zetten we daarom na
sterilisatie en/of medische hulp terug op de
plek waar we ze gevangen hebben. Want
wij hebben geen asiel. En de meeste lokale
asielen zitten tot de nok vol. Dan hanteren
wij de 3 V aanpak. Vangen, Verdere groei
tegen gaan en Vrijlaten.

LANGZAAM MEER
BEWUSTWORDING
MET BETREKKING
TOT DIEREN

WAT HEBBEN WE
VERBRUIKT??
Er zijn vorig jaar een recordaantal dieren gratis
geholpen door ons. Daarbij werd het nodige verbruikt.
Maar liefst 2370 meter hechtdraad. Meer dan 3000
paar steriele handschoenen en 2500 wegwerp
scalpels. Narcosemiddel een erg duur goedje er
ging maar liefst 36 liter doorheen. Jodium en ander
ontsmettingsmiddel 118 liter totaal. Gaasjes en watten
dozen vol. En dan de nazorg met antibiotica ruim 40
liter werd er gebruikt. Kortom het was het jaar wel.
Maar de voldoening die je ervan hebt omdat je weet
dat elke ingreep leed voorkomt vergoed alle stress,
tegenslag, en soms slapeloze nachten. En dat hebben
we met zijn allen voor elkaar gekregen. Heel veel
dank daarvoor.
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10 JAAR DIERENHULP OP
CURACAO

Het is een lange weg, maar langzaam komen de resultaten.
Neem nu de mannen van het oliebedrijf BOPEC op Bonaire.
Op het terrein leven diverse verwilderde katten. Niet
gecastreerd of gesteriliseerd dus het fokt door. Wij kregen
samen met het lokale asiel het verzoek iets te doen. En wat
ons zeer positief stemde was dat de directie niet wilde dat
ze werden geëuthanaseerd. Ze wilden ook graag dat ze
weer teruggezet werden als ze geholpen waren. Een aantal
medewerkers was gehecht geraakt aan ze en ze hoorden
er nu gewoon bij. Als tegenprestatie voor onze hulp kregen
wij geen geld maar manuren gedoneerd. Uren en materiaal
voor als we iets te repareren hadden. Kijk het duurt een tijd
maar langzaam komt het bewustwordingsproces op gang.

Dit jaar is het tien jaar geleden dat wij ons sterilisatie programma
begonnen op Curacao. Nathalja Overwijk had van onze
aanpak gehoord en wilde het ook op Curacao inzetten. Met
dierenvrienden die de schrijnende situatie wilden veranderen.
Er kwam een groep vrijwilligers, er werden afspraken gemaakt
met artsen en we begonnen. Nu tien jaar later hebben er meer
dan 12.000 dieren op de operaties tafels gelegen die geholpen
zijn. En daarmee is voorkomen dat Curacao het aantal van
minimaal 180.000 zwerfdieren erbij had gehad. Twee keer per
jaar krijgt een teefje een nestje. Een gigantisch aantal dat we
met zijn allen voorkomen hebben. En nog altijd zijn we elke dag
in de weer met steriliseren om leed te voorkomen. De steun van
dierenvrienden is daarbij van groot belang. Enkel met die steun
kunnen wij deze missie volbrengen.
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ZIE DE
VERSCHILLEN
Daar zat je dan weggedoken
in een hok. Je was ongewenst
en gedumpt op straat. Zoek het
maar uit. We namen je mee,
lapten je op en jij begon te
stralen. Je werd geadopteerd
en hebt nu mensen die van je
houden en waar jij gewenst
bent. Dit maakt ons allemaal zo
blij en het laat ons telkens weer
zien waarom het belangrijk is
wat we doen. We redden levens.

Colofon

WIST U DAT…?

Correspondentieadres:
Stichting Dierenhulp©
Bergse Heihoek 16
5351 SL BERGHEM
Tel: 0412-403808
E-mail: info@dierenhulp.nl
RABO Bankrekening: NL47 RABO 03734 10700
BIC-code:

RABONL 2U

Dagelijkse leiding:
Mark E. Vos		
Marcel Engel		
Ans Hendriks		
Sandra Derksen		

Initiatiefnemer/ Project manager
Penningmeester
Voorzitster
Secretaris

Comité van Aanbeveling:
Kim Feenstra		
Kimberley Klaver		
Joke Bruijs			
Carlo Boszhard		
Dick Rienstra		
Drs. José Bormans		
Geert Jan Jansen		
Mario Been		

Topmodel / Actrice/ Fotografe
Actrice / Radio dj
Actrice / Zangeres
RTL 4-programmamaker
Acteur / zanger
Dierenarts
Kunstschilder
Voetbaltrainer

Internetsite:		

www.dierenhulp.nl

Volg ons via Twitter, Youtube en Facebook

Druk / Verzending:
Vormgeving:
Redactie:

Koninklijke Van der Most BV, Heerde
Aorta Productions BV, Diemen
Marianne Miltenburg, Textwrite

Stichting Dierenhulp© is een erkende ANBI, hierdoor zijn
giften fiscaal aftrekbaar.
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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-	Stichting Dierenhulp al sinds 1996 dieren in nood
helpt?
-	Stichting Dierenhulp ruim 12.000 dieren
GRATIS gesteriliseerd heeft op Curacao?
-	Er met die ingrepen voorkomen is dat minimaal
107.000 dieren geboren zouden zijn.
- Wij geen dure kantoren hebben of directies.
-	Wij een geweldig stel ambassadeurs hebben die
onbetaald zich ook inzetten
- Onze kosten amper 6% bedragen en dus minimaal
96 cent van elke euro naar dieren gaat.
-	Wij géén steun krijgen van een Postcodeloterij,
Bankgiro loterij of welke loterij ook.
- Wij volledig afhankelijk zijn van giften en donateurs.
-	Wij overal top dierenartsen hebben waarmee we
samen werken.
-	Stichting Dierenhulp zich hard maakt voor betere
bescherming van dieren in het koninkrijk.
-	Wij samen met collega organisaties goed
samenwerken op Bonaire?
-	Elk dier dat door ons gesteriliseerd is in onze database
staat?
-	Een flesje Ketaject van (30ml narcosemiddel) 31 euro
kost
- Narcosemiddelen het duurste zijn dat wij gebruiken
- Wij met 5 euro per maand een dier eten kunnen geven
-	Wij trots zijn op onze donateurs, sponsoren en mensen
die ons steunen?
- Wij jullie allemaal een lintje zouden willen geven.
- Jullie de brandstof zijn van onze motor.
- Wij niet zonder jullie kunnen.

