
            Uitgave Oktober 2013JournaalDier//              Uitgave Oktober 2020Nr. 36, Jaargang 21 

1

SAMEN KOMEN WE 
VERDER

p.5p.3 p.8

24 jaar geleden beloofde ik op het graf van mijn hond 

‘Rakker’ dat ik me zou gaan inzetten voor dieren die 

niets hadden en op straat moesten overleven. Mijn 

hondje was ooit zelf als pup aan komen lopen bij mijn 

zus, en ik kan enkel zeggen dat het een geweldig dier 

was. Ik realiseerde mij destijds niet wat deze belofte in 

zou houden, maar inmiddels 24 jaar verder weet ik het 

donders goed.

Dieren, ze hebben rechten. En ik stoor mijzelf dan ook 

wel eens aan alles wat ik tegenkom als het gaat over 

mensenrechten en respect. Voor mij is er geen verschil 

tussen mens of dier. Beiden zijn levende schepsels die 

rechten hebben. 

 

Neem wat er gaande is in de Oostvaardersplassen. Een omheind afgezet 

stuk land waar veel te veel dieren uitgezet zijn en veel te weinig voedsel 

is. Dieren mogen niet worden bijgevoerd want dat zou onnatuurlijk 

zijn. Wat onnatuurlijk is is die omheining waarin ze uitgezet zijn met 

geen enkele mogelijkheid zich te verplaatsen naar een ander gebied. 

Dat zijn momenten dat ik me diep schaam voor Nederland. Dat dit met 

goedkeuring van de Nederlandse overheid kan en mag gebeuren.

Gelijk we binnen het koninkrijk Nederland onderscheid maken tussen 

dieren die in Europees Nederland geboren worden of in Caribisch 

Nederland. In Europees Nederland zijn deze dieren bij wet beschermd, 

is er een dierenpolitie, bestaan er speciale BOA’s en zijn er straffen die 

opgelegd kunnen worden. In Caribisch Nederland is niets! Wetgeving 

uit een heel ver verleden en een Nederlandse overheid die zijn handen 

er vanaf trekt. Wij als Stichting Dierenhulp zijn geen grote organisatie 

met miljoenen euro’s op de bank. Met zichzelf verrijkende directeuren en 

managers en gigantische TV reklames etcetera. Wat wij wel zijn is die 

organisatie die 24 jaar geleden een belofte heeft gedaan aan een dier. 

En die belofte voeren wij uit. Samen met jullie als geweldige donateurs 

die net als wij van mening zijn dat dieren rechten hebben en ons respect 

verdienen. Een hele fijne dierendag gewenst, samen met u komen we 

verder.

Mark Erwin Vos, Initiatiefnemer  
Stichting Dierenhulp
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Het klinkt alsof we een strenge winter 
of een droge zomer hebben gehad en 
voedseloogsten mislukt zijn. Niets van 
dat alles maar het zijn rare tijden waarin 
we allemaal moeten wennen aan nieuwe 
regel(tjes). Zo was er een voedsel tekort 
omdat vliegtuigen niet vlogen en veel via 
zeecontainer vervoerd moest worden. 
Hotels waren leeg en restaurants dicht.  
Er waren voedsel tekorten voor dieren, 
maar samen met onze donateurs en 
collega organisaties slaagden we toch 
om voer op die plekken te krijgen waar 
het hard nodig was. We gaan dan ook 
gewoon door met waarmee we bezig  
waren. Helpen! 

Ze werden in een doos gevonden, nadat iemand ze op een 
afgelegen terrein had achtergelaten. Een matige start van een 
leven. Ze waren kerngezond en kregen bij de arts hun eerste 
vaccinaties en daarmee een goede start. Binnen twee weken 
volgde de adoptie en nu hebben ze dat leventje dat ze verdie-
nen. Een lekkere mand, mensen die van ze houden en de zorg 
die ze verdienen. Dit zijn de momenten dat je allemaal weer 
beseft waarvoor je het doet. Met geen salaris is dit te betalen. 

Zorgen dat het ook na een ingreep goed gaat 
met het dier. Een van de taken die onze vrijwil-
ligers in alle drukte uitvoeren. Vaak oudere 
mensen, zonder vervoer en voldoende geld 
voor medicijnen. Dankzij de donaties kunnen 
we een potje reserveren waaruit de nazorg 
betaald kan worden. Tijdrovend werk is het, de 
adressen liggen vaak afgelegen. Belangrijkste 
is dat het dier die zorg krijgt die het verdient, 
dankzij ook de vaak vriendelijke prijzen die de 
dierenarts berekent aan ons.

Dieren die je tegenkomt op straat. Velen van hen hadden 
ooit een naam en een huis. Veel ellende ontstaat door 
onwetendheid als een dier zorg nodig heeft en je niet naar 
de dierenarts gaat. Of de huidige Corona problemen. Een 
dier is dan al snel het slachtoffer. Ze moeten eten en dat geld 
hebben mensen niet dus worden ze gedumpt op straat. 
Prachtige lieve dieren die niet weten wat ze overkomt. 
Allemaal redden lukt ons niet maar gelukkig slagen we bij 
een aantal wel weer. Met de middelen die we hebben doen 
wij wat we kunnen. En soms is het ook voor ons weer slikken 
als je ze op straat tegenkomt. 

NIET  
GENEZEN  
MAAR  
VOORKOMEN
Het gezegde kennen we allemaal. Voorkomen is 
beter dan genezen. Daarom is het zo belangrijk dat 
we mensen uitleggen dat heel veel voorkomen kan 
worden als men beseft dat dieren gelijk mensen ook 
zorg nodig hebben. Simpele zaken als een jaarlijks 
bezoek aan de dierenarts. Het geven van goed en 
gezond eten. Maar ook de huisvesting. Een dak 
boven het hoofd om te schuilen tegen de felle zon of 
de regen. Vers drinkwater en schaduwplekken. Die 
uitleg geven onze vrijwilligers bij elk huisbezoek 
op de Nederlandse Antillen.  Simpele maar 
erg belangrijke zaken die veel ellende kunnen 
voorkomen. Dit kunnen we blijven doen met de 
steun van u als dierenvriend. En zo werken we aan 
een betere samenleving waarin dieren een plek 
hebben en met respect behandeld worden. Niet 
enkel met dierendag, maar elke dag!

BIJVOEREN NOODZAAK 

MATIGE START 
MAAR GOED EIND

NAZORG NET ZO  
BELANGRIJK ALS 
NOODHULP

Zodra het kan dan gaan ook de 
jonge katjes naar de dierenarts 
om ontdaan te worden van de 
voortplantingsorganen. Want 
kleintjes worden groot.  
Wist u bijvoorbeeld dat ze  
na ongeveer 7 maanden al 
geslachtsrijp zijn? Als we niet 
ingrijpen dan is er zo weer een 
hele groep katten die op straat 
komt en daar gaat zwerven en 
natuurlijk weer fokken.  
Daarom in overleg met de 
artsen ingrijpen zodra het kan. 
Deze kleine dondersteen heeft 
de ingreep achter de rug, mag 
lekker bijkomen en dan zoeken 
we een mooi en liefdevol huis 
waar ze kan leven. 

KLEINTJES WORDEN 
OOK GROOT

BERGEN VOER NODIG
Alle dieren dagelijks voorzien van goed 
voer is een hele toer. Met name nu door 
tal van beperkingen vanwege het Corona 
virus minder mogelijk is qua transport  is 
het creatief zijn. Wist u bijvoorbeeld dat in 
de opvang in Costa Rica elke maand 400 
kg droogvoer nodig is? Maandelijkse kosten 
ongeveer € 900,-
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Katten zijn minder zichtbaar. Ze zijn 
schuwer dan honden en daarom 
moeilijker te vangen. Toch lukt het elke 
maand opnieuw een aantal te vangen 
en zo hun leven op straat een halt 
toe te roepen. Het zijn vaak geweldig 
mooie dieren die we tegen komen. 
Zo ook deze dondersteen. Adoptie 
was dan ook geen enkel probleem en 
beiden wisten dat ze bijelkaar wilden 
blijven. Het was liefde op het eerste 
gezicht.

Je kunt het je niet voorstellen. Deze lieve koppies werden gevonden 
nadat iemand ze simpelweg op straat had gezet. Te beroerd om 
voor hen te zorgen en de verantwoordelijkheid te nemen. Dit 
tafereel vond gewoon plaats in Nederland. Caribisch Nederland 
welteverstaan en dat zijn de eilanden Aruba, Curacao, Bonaire, 
Saba, Sint Maarten en Sint Eustatius. Dit zijn dus Nederlandse 
dieren. Maar deze dieren hoeven niet te rekenen op enige hulp 
vanuit politiek Den Haag. De heren en dames politici schuiven 
ook graag hun verantwoording af voor levende schepsels. 
Een enkeling daargelaten. Stichting Dierenhulp is de initiatief-
nemer van een nieuwe dierenverordening. Betere regelgeving  
en veel meer bescherming voor dieren. Echter nu 5 jaar na het 
aanbieden aan de politiek van o.a. Curacao is er nog niets. Ook 
daar schuift men graag af en vooruit. Wij zullen aandacht blijven 
vragen voor al deze dieren en hun rechten. Ook daarvoor is uw 
steun van levensbelang, want de dag zal komen dat wij samen 
de nieuwe wetgeving aangenomen zien worden. Opgeven….
Staat niet in ons woordenboek. 

Naast de huisdieren komt er meer bij de dierenartsen. Stichting 
Dierenhulp is er voor dieren en dus komen er naast de huisdieren 
hond en kat ook tal van andere diersoorten in aanmerking voor 
hulp. Op het Griekse Lesbos bijvoorbeeld elke diersoort die er van 
nature leeft. Maar ook op Bonaire mogen gewonde en zieke 
dieren rekenen op de inzet van de vrijwilligers. En zo hoort dat 
ook vinden wij. Respect voor al wat leeft heet dat. 

De consumentenbond heeft berekend dat er veel 
bespaard kan worden op portokosten en papier. 
Dat zijn wij helemaal eens. Help ons daarom mee 
te besparen op kosten voor postzegels en drukwerk. 
Veel kan via email verzonden worden. Geef ons 
daarvoor uw mailadres door. OP onze website kunt 
u bijvoorbeeld ook uw verhuizing doorgeven. Ga 
naar Dierenhulp.nl en onderaan de pagina ziet u 
de knop GEGEVENS WIJZIGEN.

LIEFDE OP HET EERSTE GEZICHT DIEREN 
ZIJN GÉÉN
AFVAL

HELP MEE  
BESPAREN

NIET ENKEL 
HONDEN EN 
KATTEN

Heerlijk als dit uiteindelijk lukt. Hemel op aarde. Deze twee 
bengels genieten in elk geval volop van hun veilige thuis.  
En speeltjes… Ach die maak je van een oude doos. 

WAT EEN LOL 
HEBBEN ZE

DIERENDAG-
VEILING
Vanaf 4 oktober hebben we weer hele leuke  
en originele spullen op onze online veiling  
staan. Iedereen kan meebieden waarbij het 
uiteindelijke bedrag volledig naar de noodhulp 
van dieren gaat. Neem dus snel een kijkje op 
onze website bij de veiling. Wie weet wint u één 
of meerdere aangeboden items. Na registratie 
kunt u mee bieden. 

             Uitgave Oktober 2020Nr. 36, Jaargang 21



6 7

JournaalDier//JournaalDier//

Dit zijn de beelden waar wij vrolijk van worden. De lokale 
bewoner die met zijn huisdier een cursus gehoorzaamheid 
volgt. Op Bonaire wordt deze cursus gegeven door DogPartner-
Bonaire met wie wij samenwerken. Het maakt ons blij op 
verschillende fronten. Ten eerste is dit het bewijs dat er een 
verandering gaande is waarbij de hond gezien wordt als 
onderdeel van het gezin. Ten tweede zien we het besef dat 
men verandering zelf ook wil. Het is een lange weg maar de 
verandering is zichtbaar en daar zijn we dankbaar voor. Dit 
succes hebben we in al die tijd samen met u behaald. Omdat u 
in ons bleef geloven en we zo door konden blijven gaan met het 
vertellen over de bijzondere relatie mens en dier. 

Kinderen en dieren, beiden pure onschuld. Niet voor niets is het 
gezegde dat de jeugd de toekomst heeft. En die jeugd proberen 
we bij te brengen wat respect voor levende schepsels inhoud. 
Wat je kinderen bij kunt brengen zal hen bijblijven. Daar werken 
we hard aan, educatie en ook lokale overheden laten inzien 
wat men er mee kan bereiken. Het zijn vaak de ‘volwassenen’ 
die problemen zien en maken. Kinderen en dieren beiden 
onschuldig en hoe mooi is dit plaatje niet? Samen met uw hulp 
komen we telkens een stapje verder, dank daarvoor.

DE KOOPJESHOEK
Bezoek ook onze koopjeshoek op onze website 
Dierenhulp.nl Hier zie je allerlei leuke en handige 
producten. Van led-halsbanden, theelepels tot 
kunstwerken, speciaal gemaakt voor Stichting 
Dierenhulp. Elke cent die via de verkopen uit de 
koopjeshoek binnenkomt, gaat in de sterilisatiepot. 
Alle bedragen zijn inclusief verpakking en 
verzending. Kopen = helpen! 

STAPPEN 
VOORUIT

PURE  
ONSCHULD

Hoe wordt uw donatie besteed? Verdwijnt die in 
aandelen, directiesalarissen, onroerend goed of 
veel TV reclames? Daarom enkele feiten. Stichting 
Dierenhulp werkt met vrijwilligers. Wij hebben 
géén dikbetaalde directeuren, grote kantoren 
aandelen of lease auto’s. Dat hebben en willen  
we niet.

Wij ontvangen ook géén cent steun van een overheid, of van 
welke van de bekende loterijen ook. Stuur je daar een verzoek 
heen voor hulp dan ontvang je als antwoord dat ze veel liever 
grote miljoenen ophalende clubs steunen met nog meer geld. 
Want die grote zijn niet zo afhankelijk op die wijze. 
Wij beleggen uw donaties ook niet in aandelen of onroerend 
goed. Wat we wel doen is elke dag dieren helpen. Dat doen we 
samen met onze geweldige vrijwilligers en de dierenartsen 
waarmee we samenwerken. Wij voorkomen veel dierenleed 
door te steriliseren. Ook helpen we andere kleine organisaties 
als daar dieren gesteriliseerd moeten worden. Elke maand 
kunnen dieren zo via ons geholpen worden en betalen wij netjes 
de rekening van de arts. 

Stichting Dierenhulp 
zet zich daarnaast in 
voor betere wet en 
regelgeving voor 
dieren. Dit doen we 
in Nederland via de 
politiek en ook in 
Caribisch Nederland 
(voormalige Neder-
landse Antillen). Ook 
zijn wij een erkende 
ANBI, waardoor uw donaties aan ons voor u aftrekbaar zijn bij 
de belastingaangifte. We hebben een klein bestuur en korte com-
municatielijnen en zijn er trots op dat we snel beslissen en dus 
handelen. Ons steunen is hopelijk wat duidelijker als het gaat om 
Weten Waaraan Je Geeft.

WETEN  
WAARAAN  
JE GEEFT

WAT EEN  
SUPER TEAM
Elke dag in touw met het helpen van dieren. De meest vreemde 
zaken zie je in de wachtruimte binnenkomen. En jij als dieren-
arts bent dan de aangewezen persoon om te doen wat in je 
vermogen ligt. We zijn zo trots op ons team in Costa Rica,  

waar we erin slaagden binnen zes jaar een prima groep 
dierenvrienden te formeren. Stuk voor stuk toppers met het hart 
op de goede plaats en dat hart stroomt over van respect en 
liefde voor dieren. Wij zijn er trots op dat wij samen met u als 
donateur elke dag dieren kunnen helpen. Dieren die geen 
politieke partij hebben waarop ze kunnen stemmen of een 
overheidsloket waar ze heen kunnen om gehoord te worden. 
Samen met u geven wij ze een stem en daar mag ook u best 
trots op zijn.
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Positieve ontwikkelingen, want dieren in het land waar ze leven 
geadopteerd krijgen was vaak een probleem. Gelukkig zien we 
dat het beter gaat. Dat ligt met name aan het bewust worden van 
mensen dat dieren levende schepsels zijn die net als mensen ook 
rechten hebben. Costa Rica staat bovenaan met lokale adopties 
en dat stemt ons blij. Op de Nederlandse Antillen kan het beter 
want daar zien we nog altijd dat veel dieren hopen op dat 
veilige huis. Voorlichting en betere wetgeving zijn hier de 
sleutelwoorden. Stichting Dierenhulp overhandigde vijf jaar 
geleden nieuwe wetgeving die veel problemen moet aanpakken. 
Wachten duurt soms erg lang.

Positieve ontwikkelingen, want dieren in het land waar ze leven 
geadopteerd krijgen was vaak een probleem. Gelukkig zien we 
dat het beter gaat. Dat ligt met name aan het bewust worden van 
mensen dat dieren levende schepsels zijn die net als mensen ook 
rechten hebben. Costa Rica staat bovenaan met lokale adopties en 
dat stemt ons blij. Op de Nederlandse Antillen kan het beter want 
daar zien we nog altijd dat veel dieren hopen op dat veilige huis. 
Voorlichting en betere wetgeving zijn hier de sleutelwoorden. 
Stichting Dierenhulp overhandigde vijf jaar geleden nieuwe 
wetgeving die veel problemen moet aanpakken. Wachten duurt 
soms erg lang.

Op het Griekse Lesbos staat het Wildlife Hospital dat wij al 20 jaar 
op verschillende manieren ondersteunen. Deze hulppost is voor 
veel dieren de redding geweest. Werkelijk alle op Lesbos levende 
dieren zijn er wel geweest. Vossen, Valken, schildpadden, honden, 
katten geitjes en nog veel meer. Ook deze onfortuinlijke uil die in 
de problemen was gekomen. Met veel zorg en liefde knapt Joris  
ze op en dan is het doel ze de vrijheid terug geven. Ook deze 
prachtige uil vliegt weer vrij rond. Mooi!

Niet echt natuurlijk, want een dier is geen ding of product. 
Maar symbolisch, het kan en is bovendien ook leuk om 
iemand cadeau te doen. Met € 5,00 per maand kunnen wij 
een kansarm dier verzorging en een liefdevol leven geven. 
Een echte adoptie is vaak niet mogelijk omdat ze of te oud, 
veel zorg of aandacht nodig hebben. Met een donatie van  
€ 5,00 per maand geef je zo’n dier toch een (h)eerlijk 
bestaan. Voor dat geld krijgt het verzorging, voer en de 
liefde die het nodig heeft. Op onze website kun je een 
maandelijks bedrag hiervoor invullen.

De relatie mens en dier is een heel bijzondere. De 
onvoorwaardelijke trouw van een dier is niet uit te 
leggen. Ze zien in de mens enkel goeds en vertrouwen 
de mens volkomen. Helaas behandelen mensen dieren 
vaak slecht. Waarbij in extreme gevallen het enige 
woord dat het omschrijft mishandeling is. Dieren, wat 
een vertrouwen hebben ze in ons ondanks al onze 
tekortkomingen. Zowel de mens als het dier heeft 
rechten. En voor die rechten van dieren komen wij op. 
Samen met u.

MACHTIGING BESPAART BANKKOSTEN

Doorlopende machtiging
Hesterweg 16
7076 AT VARSSELDER
Nederland

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan

 -  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 (minimaal 3 euro)
     Per kwartaal
     Per half jaar
     Jaarlijks (minimaal 15 euro)

Stuur deze bon in een gefrankeerde envelop naar:
Stichting Dierenhulp, Hesterweg 16, 7076 AT, VARSSELDER
Of inscannen en mailen naar info@dierenhulp.nl

Plaats en datum:  Handtekening:

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

Het maximale naar de dieren toe. Daar gaan we voor. Banken rekenen overal kosten voor en de automatische incasso is de 
goedkoopste manier gebleken. En elke besparing die wij met u kunnen behalen komt zo direct weer ten goede aan de dieren 
waarvoor wij het allemaal doen. Nog geen machtiging? Vul de bon in en stuur hem op. Dieren zijn u er dankbaar voor. 

LOKALE ADOPTIES 
IN DE LIFT

STERVEN OP STRAAT

ALLE DIEREN  
TELLEN MEE

GEEF EEN  
DIER CADEAU! 

VERTROUWEN 
IS HET TOVER-
WOORD
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Tja soms gaat het mis. Een gevecht en dan een fikse wond. Niets 
doen is geen optie en gaat enkel meer ellende geven. Gelukkig 
zijn de dierenartsen overal bekwaam in. Zo ging Dierenarts 
Jan Laarakker aan de slag met deze nare wond. Maar het 
eindresultaat mag er wezen. Met wat antibiotica en wat rust 
genas alles prima en heeft hij hopelijk zijn lesje geleerd. 

Hartverscheurend wat je tegenkomt. Neem deze schat. Mager en 
aanhankelijk. Geen kwaad in de zin en je vraagt je af waarom hij op straat 
moet zien te overleven. Of hij ooit wel een dak boven zijn koppie had. Waar 
hij vandaan komt. Dan staat het water je in de ogen. Zoveel dieren die je 
tegenkomt die eenzelfde lot kennen. Deze schat heeft het nu beter, maar er 
blijft nog veel werk voor ons te doen. 

Het ziet er niet uit. Maar 
is te behandelen. Dit is het 
gevolg van schurft en niet 
behandelen. Helse jeuk, 
krabben en dus kleine 
wondjes die weer gaan 
ontsteken. Maar met tijd, 
liefde en medicijnen is dit 
te behandelen. Al is het 
een lange weg maar het 
komt goed. Dat is wat wij 
onder andere doen met 
uw donaties. Zorgen dat 
dieren met schurft de hulp 
krijgen die ze verdienen.

NAAR DE 
‘PLASTISCH 
CHIRURG’

SHOPT U WEL 
EENS ONLINE?DIEREN-

DAG

WAAROM?
HET KOMT GOED

Voor ons is het elke dag dierendag. Elke dag zetten wij ons 
in voor hen die vaak zo slecht behandeld worden. Dieren 
verdienen het gehoord te worden. Het lijden van een dier is 
net zo erg als het lijden van een mens. Wegkijken en niets 
doen is gewoon geen optie. Overal waar onze vrijwilligers 
elke dag bezig zijn met dieren zien ze positieve, maar ook 
negatieve dingen. En er niet over spreken of het niet laten 
zien gaat het niet oplossen. Mensen en met name overheden 
moeten zien wat dieren soms aangedaan wordt. Het gaat om 
respect. En met name respect voor het leven en alle levende 
schepsels. Er is nog veel mis en heel veel kan nog verbeterd 
worden. Daarom is het voor ons elke dag dierendag en 
staan de veelal zwaksten bij ons elke dag centraal. Juist 
daarom zijn we u dankbaar voor uw hulp. Samen maken  
we dierendag speciaal en verbeteren we stapje voor stapje 
dierenlevens. 

STIERENVECHTEN?

BASTA!

BELANGRIJKE 
MEDEDELING

Wij blijven een keihard NEE roepen tegen 
stierenvechten en alle soorten van aanverwant 
leed dat stieren aangedaan wordt. Zo gaan er 
vanuit Brussel jaarlijks miljoenen euro’s naar de 
veehouders. Deze fokken de stieren voor veel 
arena’s. Die miljoenen komen zo keihard in het in 
standhouden van deze moordpartijen terrecht. 
Samen met uw steun kunnen wij onze gezamenlijke 
afkeer laten horen. Daarom is uw steun van groot 
belang.

Bent u verhuisd? Een nieuw e-mailadres?  
Laat het ons weten. Zo houden wij de  
administratie netjes en kunnen we ook netjes 
met u communiceren. Op onze website regelt 
u het snel online. 

Dan hebben wij een tip voor u. Doe dit vanaf nu via deze internetlink: 

dierenhulp.doelshop.nl/info
omdat het bedrijf waar u iets koopt ons dan automatisch een donatie 
stuurt. Bol.com, BCC, MediaMarkt, BonPrix, Alieexpress, Zooplus en 
nog heel veel meer winkelketens doen mee. Plus het kost u NIETS 
extra. Koop dus vanaf nu via deze link en zo ontvangen dieren 
automatisch wat extra’s bij elke aankoop.
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Colofon
Correspondentieadres:

Stichting Dierenhulp©

Hesterweg 16

7076 AT VARSSELDER

Tel: 0315-845118

E-mail: info@dierenhulp.nl

RABO Bankrekening: NL47 RABO 03734 10700
        
BIC-code:       RABONL 2U

Dagelijkse leiding:
Mark E. Vos  Initiatiefnemer / Project manager
Marcel Engel  Penningmeester 
Ans Hendriks  Voorzitster
Sandra Derksen  Secretaris

Comité van Aanbeveling:
Kim Feenstra  Topmodel / Actrice / Fotografe
Kimberley Klaver  Actrice / Radio dj
Joke Bruijs   Actrice / Zangeres
Carlo Boszhard  RTL 4-programmamaker
Dick Rienstra  Acteur / zanger
Drs. José Bormans  Dierenarts
Geert Jan Jansen  Kunstschilder
Mario Been  Voetbaltrainer

Internetsite:  
www.dierenhulp.nl
   
Volg ons via Twitter, Youtube en Facebook

Druk / Verzending:                   Koninklijke Van der Most BV, Heerde
Vormgeving:                             Aorta Productions BV, Diemen

Stichting Dierenhulp© is een erkende ANBI, hierdoor zijn 
giften fiscaal aftrekbaar.

Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming openbaar,  
gedupliceerd, gekopieerd of anderszins worden 
overgenomen. Alle rechten van beeld en tekst berusten 
bij Stichting Dierenhulp©. Bij publicatie is het te allen tijde 
verplicht bronvermelding weer te geven.  

WIST U DAT…?
-  Stichting Dierenhulp in 1996 opgericht is uit 

een belofte aan een hond? 
-  Deze hond Rakker heette, en zelf een ex 

zwerfhondje was?
-  Toen Rakker overleed onze initiatiefnemer op 

haar graf beloofde dieren te gaan helpen?
- Hij dit nog altijd met veel liefde en inzet doet?
-  Stichting Dierenhulp al ruim 15.000 dieren 

GRATIS gesteriliseerd heeft op Curacao?
-   Er zo voorkomen is dat minimaal 120.000 

dieren op Curacao geboren zouden zijn.
-  Al deze dieren in onze eigen database 

geregistreerd staan?
-  We zo exact weten welk dier waar thuishoort 

als het op straat komt?
-  Wij geen dure kantoren of directeuren 

hebben?
-  Wij een geweldig stel ambassadeurs en 

vrijwilligers hebben die zich onbetaald 
inzetten?

-  Onze kosten amper 6% bedragen en er 
dus minimaal 94 cent van elke euro naar 
dieren gaat?

-  Wij géén subsidie ontvangen van wie ook? 
-  Wij volledig afhankelijk zijn van giften en 

donateurs? 
-  U als donateur de brandstof bent van alles dat 

wij doen voor dieren?
-  Wij overal top dierenartsen hebben waarmee 

we samen werken?
-  Stichting Dierenhulp zich hard maakt voor 

betere bescherming van dieren in ons 
koninkrijk?

-  Stichting Dierenhulp nieuwe dieren-wetgeving 
heeft aangeboden aan De Antillen?

-  De Antillen Nederlands grondgebied is, maar 
politiek Den Haag niets doet voor deze dieren?

-  Ook grote organisaties deze Nederlandse 
dieren links laat liggen.

-   Wij wel voor hun rechten opkomen en ons in 
blijven zetten deze wet erdoor te krijgen?

-   Je niet groot hoeft te zijn om iets te bereiken 
voor dieren?

-   Kleintjes vaak veel beter en sneller in actie 
komen en nood aanpakken?

-   Narcosemiddelen het duurste product is dat 
wij gebruiken?

-  Wij niet zonder jullie kunnen.

JournaalDier

Wilt u ook na overlijden dieren nog blijven helpen? Dan kunt u 
ons opnemen in uw testament. Erfbelasting hoeven wij dan niet 
te voldoen aan de belastingdienst. Dit vanwege onze ANBI 
status. Het bedrag dat u ons nalaat komt dus volledig ten goede 
aan de hulp voor dieren. U kunt  precies laten vastleggen waar 
wij uw schenking aan moeten besteden. Schenken via een 
testament is  alleen mogelijk door vastlegging bij de notaris.  
U kunt daar altijd informeren hoe u dit kunt doen. Op onze 
website leest u via de knop DONEER AAN ONS meer over 
de verschillende mogelijkheden.

SCHENKINGEN, LEGATEN  
EN TESTAMENTEN
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