
Weet u waar ik het meest trots op ben in de afgelopen 25 jaar? Dat we 
het doen zonder dik betaalde directeuren, grote kantoren, leasewagens 
en al die mega reclame die gigantisch veel geld kost, geld dat dus niet 
bij dieren komt. Wij besteden donaties aan het helpen van dieren, want 
daarvoor bent u donateur geworden. 

Dieren helpen, dierenleed tegengaan, de mentaliteit veranderen en 
mensen meer respect bijbrengen voor dieren. Wat is er veel gedaan 
en positief veranderd. Veel politieke vertegenwoordigers zien ons liever 
gaan dan komen. Omdat wij ‘lastig’ zijn. Wij komen op voor de rechten 
van dieren, en spreken de politieke vertegenwoordigers aan op hun 
verantwoording. Ik hoef niet met iedereen bevriend te zijn, het gaat 

mij om wat er gedaan wordt, of beleidsbepalers hun verantwoording 
nemen en ik kan u zeggen: Dat kan nog altijd stukken beter!  
Belofte maakt schuld en ik blijf mijn belofte aan Rakker nakomen.  
En samen met u als dierenvrienden komen we een heel eind en  
boeken wij resultaat. En daarvoor kan ik u niet genoeg bedanken.  
Je hoeft geen grote miljoenen organisatie te zijn om resultaat te halen. 
Wilskracht, liefde voor dieren, super dierenartsen en vrijwilligers, 
bestuursleden die de mouwen opstropen dat zijn ingrediënten die zorgen 
voor succes.

En Rakker…ze leeft voort. Heel veel dank! 
Mark Erwin Vos, Initiatiefnemer Stichting Dierenhulp.

Dit jaar bestaan wij 25 jaar! Iets dat ik niet had durven denken. Op het graf van mijn hond Rakker beloofde ik om 
zwerfdieren te gaan helpen. Als mij toen in 1996 gezegd was dat ik dat 25 jaar later nog steeds zou doen, zou ik 
ze vol ongeloof aangekeken hebben. En lieve dierenvrienden ik kan u uit de grond van mijn hart zeggen dat ik dat 
nog altijd elke dag met dezelfde liefde en passie voor dieren doe. Samen met mijn medebestuursleden en onze 
geweldige vrijwilligers overal, profiteren dieren elke dag van hulp, zorg, voeding, huisvesting en liefde. En daar wil 
ik u gigantisch voor bedanken. In deze uitgave blikken we even terug op een aantal feiten. Mooie en minder mooie. 

  Griekenland  //  Caribisch Nederland //  Costa Rica
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Initiatiefnemer Mark vertelt.

25 jaar stichting
         dierenhulp

De belofte aan mijn hond Rakker, en dan tijdens een vakantie in Venezuela alles 
op zijn plek zien vallen. Alsof een onzichtbare kracht het zo bedoeld had. 
Daar in contact komen met een hoteleigenaar die goed was voor dieren. 

Mij meenam op een rondgang over het eiland om te zien hoe het werkelijk gesteld 
was met dieren en de zorg voor hen. Het oude schuurtje waar we uiteindelijk 
stopten, dat hij ‘dierenkliniek’ noemde. Een plek, waar wij met alle respect,

onze fiets nog niet in zouden plaatsen.

Daar begon Stichting Dierenhulp. Daar herinnerde ik mij de belofte aan Rakker. 
Tien weken na die vakantie was de Stichting netjes bij de Notaris geregistreerd,  
had ik Martinair bereid gevonden om de hulpgoederen over te vliegen, gratis! Bij de  
bank werd een rekening geopend en het vijftallige personeel stortte namens hen de  
eerste 50 gulden (hadden we toen nog) met de opdracht: “De kop is er af, doe je best.” 

Dier//
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Het oude schuurtje werd als eerste aangepakt, geschilderd en betegeld,  
er kwam een operatiekamer, goede water aan- en afvoer, elektra,  
airco en noem maar op. De eerste dierenkliniek met kleine opvang was 
een feit. Daarna verder met verbeteren en werd de 
wens van een dierenambulance werkelijkheid. We wisten een eerste 
dierenambulance aan te kopen. Mogelijk gemaakt door een dieren-
vriend uit Kerkrade die van onze inzet voor dieren gehoord had en 
onze grote wens van een dierenambulance. Hij belde mij op en in dat 
ene telefoongesprek was het klaar en werd het aankoopbedrag voor 
de ambulance de volgende dag overgemaakt. Ik was met stomheid 
geslagen en kon het eenvoudigweg niet geloven, en de wens werd 
realiteit.

We waren volop bezig met het verbeteren van alle ruimtes toen  
het noodlot toesloeg. December 1999, hevige regenval en aardver- 
schuivingen. In één nacht werd alles dat we opgebouwd hadden 
weggevaagd. Kennels, operatiekamer, het kleine keukentje de  
opslagruimte. Wat een puinhoop, tegen dit natuurgeweld was niets  
te doen. Een aantal dieren waren verdronken die nacht omdat we  
niet meer ter plekke konden komen. Wat een puinhoop, de tranen  
rolden over de wangen. De ellende viel gewoon niet uit te leggen. 
Jaren werk in een nacht weg, we konden opnieuw beginnen.  
Gelukkig werden wij gesteund door onze donateurs en zijn we  
gestart met de herbouw, wel op een andere locatie om dit in de  
toekomst nooit meer mee te hoeven maken.

De schade: ruim 200.000 gulden destijds. Op de nieuwe locatie gin-
gen we verder. Opnieuw bouwen, kennels, operatieruimte, keuken, 
opslag en een ruimte waar we later zelf röntgenfoto’s konden maken. 
Direct weer vooruit denken en dat zelf röntgenfoto’s maken was hard  
nodig. Nu konden we het niet en ging er vaak kostbare tijd verloren 
met het stellen van een diagnose. Die wens zou Martin Gaus in  
vervulling laten gaan.

Ik werd uitgenodigd voor tv opnames maar had geen idee wat hij  
geregeld had. Kijkend naar een tv-scherm zag ik dat hij op zoek 

was naar een röntgenapparaat en uiteindelijk werd het apparaat de  
studio ingereden. Onvoorstelbaar, tranen vloeiden, opnieuw een wens in  
vervulling. Het apparaat werd gedoneerd dankzij zijn inspanningen, 
en ook lag er een vliegticket klaar gedoneerd door de touroperator 
om het apparaat te gaan brengen en installeren zodat we direct verder 
konden. Zoveel dieren heb ik op mijn netvlies gekregen, dieren die er 
vaak slecht aan toe waren. Zoals die groep paarden waarvan er al 
één was overleden. Achtergelaten in afgelegen en afgesloten gebied. 
Geen eten en water. Op een desolaat stuk grond. Edele dieren als 
paarden gewoon achtergelaten om..ja om wat eigenlijk? 

De nog levende paarden haalden we weg en werden ondergebracht 
op een ranch waar ze verzorgd werden en een mooie ouwe dag  
hebben gekregen.

TWEEDE PAND
Naast onze kliniek stond nog een pand, het was niet langer in gebruik 
en met de hulp van u als donateurs wisten wij het benodigde bedrag 
bijeen te brengen. Na de aankoop aanpassen en bij elkaar trekken. 
En zo ontstond het eerste dierenasiel in Venezuela en hadden we zo 
naast de kliniek een opvang waar we dieren konden onderbrengen, 
maar ook verder behandelen. Er kwam een speciale quarantaineruimte  
met een eigen airco om te voorkomen dat bacteriën zich konden  
verspreiden via het luchtafvoersysteem.

‘Direct weer vooruit denken en    
      dat zelf röntgenfoto’s maken      
            was hard nodig.’

25 JAAR

JUBILEUM
!
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Langzaam krabbelden wij op met enorme dank aan de tv-programma’s 
die destijds nog oog hadden voor dieren en kleine organisaties die zich 
inzetten dieren te helpen. Programma’s als “Alle Dieren tellen Mee” 
en “Dierenmanieren” zijn inmiddels allemaal al lang verdwenen dus 
is het moeilijk om in beeld te komen, vooral als kleine organisatie. In 
beeld komen lukt tegenwoordig, als je tonnen aan euro’s betaalt voor 
tv-reclame.

Of, zoals grote organisaties regelmatig doen, een volledige uitzending 
laten maken over jezelf als organisatie. Daar hebben wij geen geld 
voor. Wij zijn nog altijd die organisatie, werkend met geweldige  
vrijwilligers en dierenartsen die donatiegeld gebruiken voor de directe 
hulp aan dieren. 

U als donateur steunt ons vrijwilligerswerk omdat wij dieren helpen, 
u steunt ons niet om aandelen, kantoren, directeuren en tv-reclame te 
betalen, toch? En die verantwoording nemen wij heel serieus. 

We kwamen in de loop der jaren in contact met verschillende organisaties 
en hielpen waar we konden met informatie of materiaal als wij daar 
voldoende van hadden. We legden uit hoe wij het sterilisatieproject 
hadden vormgegeven. Een aanpak door dierenleed direct bij de bron 
aan te pakken. In 2000 begonnen wij met het helpen van een kleine 
kliniek op het Griekse eiland Lesbos. 

Waar het echtpaar Joris en Ineke Peters elke dag in de weer was 
met geven van eerste hulp aan dieren. Nog altijd helpen we daar, al 
staat Joris er nu alleen voor nadat zijn vrouw Ineke enige jaren terug  
helaas overleed. Alle op het eiland levende dieren komen zijn kleine 
kliniekje binnen en het doel is altijd dat ze, na opgelapt te zijn, hun  
vrijheid weer terugkrijgen. Als dat lukt is dat het mooiste “salaris” dat er  
bestaat zeggen wij altijd. 

Later dat jaar volgde een hulpverzoek vanuit Bonaire. Nederlands 
grondgebied maar Nederland doet er bar weinig voor haar dieren. 
Ezels op straat die met regelmaat aan- en doodgereden werden. Het 
lokale ezelpark kon hulp gebruiken. 

We konden gelukkig wat betekenen en hebben tot en met 2008  
geholpen met goederen, realisatie van schaduwplekken voor de ezels 
en konden grond kopen waardoor er later een permanente status zou 
ontstaan. We hielpen met delen hekwerk en ze konden verder. 
Nu we al die jaren al op Bonaire actief waren zagen we ook andere 
problemen. We vormden een groep vrijwilligers en begonnen onze 
al bewezen sterilisatieplannen beetje bij beetje in te voeren. Want 
ook hier zagen wij zwerfdieren op straat. Bij restaurants hopend op 

Journaal//

‘U steunt ons niet om aandelen,  
        kantoren, directeuren en 
    tv-reclame te betalen, toch?’

‘Alle op het eiland levende dieren 
komen zijn kleine kliniekje binnen’
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wat te eten en wij zagen ze dood langs de weg. Gelukkig beschikten 
we over jaren ervaring en konden we snel aan de slag en dierenleed  
tegengaan. En dat steriliseren doen wij nog altijd. Het aantal dieren op 
straat is drastisch afgenomen en we helpen met name de vaak arme  
bevolking met hun dieren. Medicijnen geven, nazorg en thuis behandelen 
van veel dieren. Zodat we dit soort afschuwelijke beelden niet meer 
hoefden te zien. Gezonde honden die afgemaakt waren omdat ze op 
straat rondliepen. Vaak wel van een eigenaar die er totaal niet naar 
omkeek en niets om het dier gaf. 

In niet omheinde tuinen kon het dier dus eenvoudig de straat op gaan. 
Met vaak de dood als eindresultaat. Gevangen en afgemaakt in opdracht 
van de lokale overheid van Bonaire. Omdat ook die niets had gedaan 
aan preventie, handhaving en voorlichting.

WERKEN OP LOCATIE
Op locatie aan de slag gaan. In arme wijken de bevolking laten zien 
dat het allemaal anders kan. Wil je geen puppy’s en kittens meer? 
Dan kun je een afspraak maken bij een van onze dierenartsen voor 
een ingreep. Heb je zelf geen geld? Dan nemen wij de kosten voor 
onze rekening. Heeft het dier jeuk of teken dan laten wij je zien hoe 
je dit eenvoudig kunt voorkomen. Wil je jouw huisdier voor bewaking, 
zorg dan dat hij een plek heeft waar hij in de schaduw kan liggen en 
geef hem vers drinkwater. Leg je hem aan een ketting, neem dan een  

normale ketting en niet één waarmee je ook een vrachtwagen aan
kan slepen. Wij laten nog altijd zien hoe het werkt en hoe eenvoudig 
het is. Is je hond ziek ga dan naar de dierenarts. Dat doe je toch ook 
als jouw kind of jezelf ziek bent? Ja, hoor je dan vaak, dus waarom 
niet bij een dier? Het is een levend schepsel dat ook respect verdient. 
We hebben zoveel dieren gered.

Dierenarts José Bormans, één van onze ambassadeurs, ging mee en 
liet in een sloppenwijk van Venezuela op tv zien dat je met weinig luxe 
van een operatiekamer om je heen dieren kunt helpen. Ze steriliseerde 
er in de open lucht op een legerstretcher. Gaf uitleg aan de lokale  
artsen. Een tv-ploeg van het programma ‘Alle Dieren Tellen Mee’ 
maakte er een mooie reportage over. Deze reportages hebben wij ook 
op ons YouTube kanaal geplaatst, zodat u ze nog eens kunt bekijken of  
misschien wel voor het eerst gaat zien.
Stichting Dierenhulp, een organisatie die zich op tal van fronten inzet 
om dierenlevens te verbeteren. Resultaten behaalt op verschillende 
fronten. Je hoeft echt geen grote miljoenen organisatie te zijn om 
goed te doen. Dat is een grote misvatting. Vaak zijn kleintjes beter 
omdat ze korte lijnen hebben en bestaan uit doeners.In plaats van een  
Marketing bedrijf zijn. Wij kregen het voor elkaar dat op Isla Margarita 
het stierenvechten verboden werd. Onze actie voor betere wetgeving 
kreeg veel steun, en ook op Isla Margarita kon men er niet langer  
omheen. Mede omdat de eilandgouverneur een dierenvriend was en 
het belang voor toerisme inzag voor ‘zijn’ eiland. Mishandeling werd 
zo strafbaar. De politie ging actief optreden en handhaven.

‘Gezonde honden die afgemaakt 
waren omdat ze op straat rondliepen’

25 JAAR

JUBILEUM
!
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Zo kreeg een vader die met zijn zoontje van amper 9 jaar een hond, 
die rustig ergens lag te slapen, met benzine overgoot celstraf. Dieren 
in een dierentuin kregen meer toezicht op zorg en we wisten een aapje 
dat privé gehouden werd vrij te krijgen. En later zijn vrijheid terug 
te geven. Veel inzet, liefde voor dieren en de steun van donateurs  
hebben dit allemaal mogelijk gemaakt, en daar zijn wij gigantisch 
dankbaar voor. Want al die donateurs waren en zijn de brandstof van 
onze motor. En daar profiteren dieren elke dag van.

Loyaliteit, voor ons een belangrijk woord. Twee van de artsen waar 
wij in Venezuela al mee werkten moesten het land vanwege politieke 
onlust in 2014 ontvluchten. Uiteindelijk kwamen ze in Costa Rica terecht 
waar ze een nieuw bestaan wisten op te bouwen. En hoe kan het ook 
anders, het was het helpen van dieren. Hun loyaliteit al die jaren aan 
ons zijn wij niet vergeten en samen zijn we weer gestart met het helpen 
van dieren. Sterilisatie, adoptie en educatie. Ze kennen het klappen 
van de zweep als geen ander. Al 22 jaar werken wij met hen, top 
mensen met een groot hart voor dieren. 

MOORD OP DIERENARTS ISRAEL MARTINEZ
Onze vrijwilligers zijn elke dag in touw dieren te redden en te helpen. 
Onbaatzuchtige dierenvrienden die elke dag klaar staan. Daarom  
was de shock enorm toen wij in februari 2014 het bericht kregen 
dat dierenarts Israël Martinez (35) vermoord was. Door, zo bleek  
later, drugsverslaafden die ervanuit gingen dat in een dierenkliniek  
verdovende middelen aanwezig waren. Hij werd overvallen, en ernstig 
mishandeld in hun zoektocht naar verdovende middelen. Om hem 
definitief het zwijgen op te leggen werd hij vermoord. Het absolute 
dieptepunt voor ons allen. Je helpt dieren, dieren die niets hebben en 
waarvoor jij dierenarts bent geworden. 

De dagen na de moord hebben wij met iedereen gesproken en gevraagd 
wat te doen. Iedereen wilde doorgaan, omdat anders de dood van 
Israël géén enkele waarde gekend zou hebben. Iedereen wilde door 
om hem en zijn liefde voor dieren te eren. 

De daders zijn kort na het misdrijf opgepakt, nadat een van onze 
vrijwilligers zijn tas herkende die de daders gehouden hadden, samen 
met nog enkele persoonlijke eigendommen. De politie werd gebeld en 
de daders aangehouden. Nog altijd zitten ze gevangen. Bij een dergelijk 
bericht stokt je adem en overheerst het ongeloof. Toch was het de harde 
waarheid. Dierenarts en een goed mens die altijd klaar stond voor 
mens en dier. Nog altijd kan ik het niet begrijpen. We hebben extra 
maatregelen moeten nemen omdat de zorg voor onze vrijwilligers 
bovenaan staat. Beveiliging inschakelen! Notabene een dierenkliniek!

Dierenleed voorkomen en een 
directe aanpak bij de bron, 
dat is waar het om draait. Het 
programma dat wij al zo lang 
uitvoerden konden we ook op 
Bonaire inzetten. Daarna kwam 
vanaf Curacao een verzoek of 
we het ook daar konden? 
Natuurlijk wilden wij dat graag 
doen. Maar om het ook goed 
te doen was er geld nodig, 
want de materialen die nodig 
zijn moeten er wel zijn. Het duurste is daarin de narcosevloeistof 
gevolgd door hechtdraad.

En daarom zijn donateurs werkelijk van levensbelang voor dieren. We 
rekenden uit dat we met een bedrag van ongeveer 35 euro de ingreep 
en nazorg konden uitvoeren. Belangrijk hierbij was dat elk dier ook 
geregistreerd werd. Een groot compliment door alle jaren heen verdient 
onze penningmeester en ICT-specialist, Marcel Engel. Hij bouwde in 
zijn vrije tijd aan een database waar de dierenartsen gebruik van 
maken. Zo werd elke behandeling netjes geregistreerd en wisten wij 
waar een dier thuishoorde. 

Zijn kennis komt op meerdere vlakken van pas. Eigenlijk kan gezegd 
worden dat hij de persoon is die de website en alles dat daarmee 

‘Hij werd overvallen, en ernstig 
     mishandeld in hun zoektocht 
naar verdovende middelen’
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samenhangt, de verzending van nieuws via email en de verwerking van 
administratie allemaal onder zijn hoede heeft. En dat doet hij al vanaf 
het begin onbetaald. Daarom zeggen we hem ook vaak dat zijn inzet 
niet te betalen is.

Sinds 2010 hebben wij een werkgroep gevormd met daarin juristen, 
artsen, politici, justitie en politie om te komen tot betere wetgeving ter 
bescherming van dieren. Wetgeving is een lang en moeizaam proces 
zo hebben wij gemerkt. Maar op 1 januari 2015 introduceerde Aruba 
al een groot deel van onze wetgeving. Een jaar later werd deze ook 
aangeboden aan Curacao en Bonaire. Echter ambtelijke molens draaien 
langzaam en er zijn altijd opportunisten te vinden als het over zaken 
gaat waar men zelf graag voordeel van wil hebben. En dat maakt 
het er soms niet eenvoudig op. Met soms kleine stapjes vooruit blijven 

wij de spreekwoordelijke luis in de pels van lokale overheden om
dieren bij wet beter beschermd te krijgen. Omdat het levende schepsels 
zijn die gelijk mensen rechten bezitten. En ik ben van plan 114 jaar oud 
te worden, dus ze zijn nog niet van mij af.

Dieren, het zijn de meest heerlijke en eerlijke schepsels. Ze hebben 
geen dubbele of verborgen agenda en alles wat ze doen is puur. Ik 
heb ooit gezegd: 

En zo is het. De voldoening die je krijgt van het helpen en redden 
van dieren is niet uit te drukken in welk bedrag ook. Die voldoening 
nemen ze ons niet meer af. Maar we zijn er nog lang niet. Er is nog 
veel te doen en we zullen dan ook doorgaan met het geven van zorg 
en hulp aan dieren. Vanaf ons begin in 1996 zijn er mensen die ons  
vrijwilligerswerk steunen. Dus ook al 25 jaar donateur zijn. En die mensen 
verdienen een bloemetje. Samen met hen hebben wij vanaf het prille 
begin aan al deze resultaten mogen werken. De sponsoren van toen 
zijn er ook nog altijd, en dat maakt ons dankbaar. Al die jaren mogen 
we op hen rekenen. Dierenvrienden zijn de brandstof en we willen 
dan ook elke donateur enorm bedanken. Want met zijn allen boeken 
we elke dag opnieuw resultaat. Soms groot, maar elke dag ook klein. 
Alles noteren is haast onmogelijk, daarom een korte bloemlezing. 
Tienduizenden dieren hebben we in de afgelopen 25 jaar geholpen. 
Leed werd voorkomen, kinderen kregen voorlichting en langzaam zagen 
we de positieve veranderingen. Het dierenleed dat wij samen met 
iedereen die ons steunt voorkomen hebben is enorm, al die dieren die 
dankzij de sterilisatie ingrepen niet geboren zijn. Die dieren konden 
niet ten prooi vallen aan mishandeling, doodrijden, of ingezet worden 
als prooi voor de vechthonden. Wat niet geboren werd hoefde niet 
te lijden en daar zijn wij u gigantisch dankbaar voor en die dank 
komt u volledig toe. 25 jaar Stichting Dierenhulp, en er is natuurlijk veel 
meer gebeurd en gedaan dan hier gezegd is. En gelukkig is het meeste 
ervan positief! Tienduizenden dieren hebben wij al kunnen helpen en 
dat zorgt voor veel voldoening. Ik ben dankbaar voor de hulp van al 
die donateurs in de afgelopen 25 jaar. Want we hebben samen een 
groot verschil gemaakt voor dieren. En daarmee blijven wij doorgaan. 

Met het redden van een dier verander je niet de wereld. Maar je 
verandert wel zijn of haar wereld. En zo is het.

‘Je hoeft niet gek te zijn om van  
      dieren te houden. Je bent gek 
als je het niet doet’

25 JAAR

JUBILEUM
!
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MACHTIGING BESPAART BANKKOSTEN
Het maximale naar de dieren toe. Daar gaan we voor. De banken rekenen maar liefst 1,35 voor het gebruik van de acceptgiro. 
Doodzonde! Geld dat wij liever gebruiken om dieren te helpen. Vindt u dat ook? Vul dan de machtiging kaart in en help zo mee te 
besparen en dieren het maximale te geven. Dank u wel namens de dieren.

WAT HOUDT 
ANBI IN?
Stichting Dierenhulp is door de belastingdienst erkend als ANBI 
(Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit is een belasting- 
maatregel die als doel heeft om donateurs de mogelijkheid 
te geven om hun donaties aftrekbaar te maken bij de jaarlijkse 
aangifte. 

Schenkt u onze organisatie bijvoorbeeld €100,- dan ontvangt 
u minimaal €30 euro terug via uw belastingaangifte. Het  
kost u jaarlijks dus geen €100,- maar €70 euro.

De hoogte van het bedrag dat u terugkrijgt is afhankelijk 
van het totaalbedrag dat u doneert, en uw inkomen. Laat dit 
voordeel dus niet liggen!

Op Curacao is voor ons nog heel veel te doen. 
Naast het steriliseren van elk jaar ruim 1.500 
dieren krijgen we steeds vaker verzoeken 
of wij kunnen helpen met vangen van dieren. 
Met name bij bedrijven treffen we vaak  
roedels aan. Dieren die ooit een eigenaar 
hebben gehad maar door (on)mensen zijn  
gedumpt. Zo ook deze hond die op een  
terrein leeft. Een overheid heeft vaak de  
‘oplossing’ door deze dieren te vergiftigen. Wij 
proberen ze eerst met voeren het vertrouwen 
in de mens weer terug te geven en hopen 
dat we ze uiteindelijk wel die gouden mand  
kunnen geven. Uiteraard gesteriliseerd, want 
het is zulk een triest beeld dat je te vaak  
tegenkomt als je op straat werkt.

Doorlopende machtiging

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.

Hesterweg 16
7076 AT Varsselder
Nederland

Hesterweg 16
7076 AT Varsselder
Nederland

mailto:info@dierenhulp.nl
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Dierenarts Jan Laarakker kreeg van de vrijwilligsters Tineke en Bianca een heuse ‘feesttaart’. De eigenaar van Molly wilde graag dat zijn hond 
werd gecastreerd, omdat hij een deugniet is. Molly wil graag de tuin uit en was zo handig dat hij zelfs een andere kennel open wist te krijgen 
om vervolgens met zijn allen kattenkwaad uit te halen. Om te voorkomen dat hij dan misschien ook nog op zoek zou gaan naar loopse teefjes 
deze ingreep. Dit voorkomt veel narigheid en veel kosten. En je ziet hij kan zich er niets meer van herinneren, nadat hij een lekker tukkie heeft 
gedaan in de airco.

ZOEK DE VERSCHILLEN
Dit is genieten. Je ziet een hoopje ellende en uiteindelijk komt alles 
goed. Kerngezond, vrolijk en mensen die van haar houden. 
Een veilig huis, gezelligheid, liefde verzorging en rust. Geen gedoe 
meer om in leven te blijven en bloot te staan aan zoveel gevaren. 
Hier worden wij zo blij van.

STIERENVECHTEN. 
NEE!
Het is géén sport, het is gewoon moord! Moord met voorbedachten 
rade bovendien. Want dat de stier vermoord wordt staat al vast. 
Wij blijven tegen dit wrede ‘vermaak.’ Het woord cultuurgoed 
verwerpen wij tevens. Respect voor een cultuur hebben we zeker, 
echter niet als die cultuur inhoudt het misbruiken, mishandelen en 
vermoorden van dieren voor menselijk vermaak. Daar stopt ons  
respect en begrip. Uw steun helpt ons om te blijven protesteren 
tegen dit lijden van stieren.

CORONA 
ELLENDE
Overal zien we de impact voor 
mens en dier die Covid-19 met 
zich meebrengt. 
Veel dieren achtergelaten op 
straat. Regelmatig krijgen we 
meldingen van dierenvrienden 
die gezien hebben hoe een auto 
stopte en het dier eruit werd 
gezet. Schandalig! Want zoiets 
doe je niet. Een dier is niet voor 
even maar heel zijn/haar leven. 
Mensen maken zich hier nog 
altijd schuldig aan en straffen 
zijn er niet. Het gevolg is dat er 
zo weer meer dieren geboren 
worden.

MOLLY IS NUMMER
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WETEN WAARAAN 
JE GEEFT
Als donateur wil je natuurlijk weten waaraan je donatie 
besteed wordt. Stichting Dierenhulp laat u dat graag 
weten. Zo verdwijnt deze niet in de zakken van 
directeuren, die hebben wij niet. Ook verdwijnt deze 
niet in de kosten van kantoren. Ook niet naar dure 
tv-reclames op elke zender en overal advertenties. 
Stichting Dierenhulp is er trots op dat wij al die bovenstaande 
onzin niet hebben. Wij besteden donaties aan hethelpen 
van dieren. Wij zorgen dat er behandel materialen gekocht 
worden voor de vele ingrepen die onze dierenartsen 
doen. Ook kopen wij voer en medicijnen. We knappen er 
ruimtes van op zodat dieren beter ondergebracht kunnen 
worden. En helpen waar mogelijk collega- organisaties 
om dierenlevens te verbeteren. Daarom zeggen wij: 
Stichting Dierenhulp = Weten Waaraan Je Geeft.  

WAT EEN TOEWIJDING
Dit lieve teefje, aangereden en achtergelaten langs de kant van de 
weg. Dader dus doorgereden, hoe slecht ben je dan? Een geluk was dat 
een dierenvriend wel stopte en het gewonde dier bij ons binnenbracht.  
Na te zijn behandeld bleef de arts nog uren bij haar om haar gerust te  
stellen dat haar geen pijn meer aangedaan werd. Wat prijzen wij ons rijk  
met zoveel liefde en toewijding van de dierenartsen met wie wij werken.  
Dierenarts zijn is een roeping, je als mens inzetten dieren te helpen en  
we konden het niet beter vastleggen dan in dit beeld. Uiteindelijk is 
alles goed gekomen met de lieverd en heeft ze een veilig thuis gekregen.

Zoals het voor mensen moeilijk is op straat te leven, zo gaat dat ook  
op voor dieren. Nu zijn katten iets beter in staat te overleven dan  
bijvoorbeeld honden. Een kat vangt zo af en toe zelf nog een prooi 
maar een hond is afhankelijk van restaurants, supermarkten en mensen 
die iets te eten hebben voor ze. Deze drie straatkatten hebben een auto 
als tijdelijk dak boven het hoofd. Vangen van katten is ook moeilijker, ze 
zijn schuw en snel. Maar vermenigvuldigen zich wel.

Helaas is adoptie niet voor elk dier weggelegd. Soms zijn dieren zo 
beschadigd dat een normaal leven er niet meer inzit. Ook die dieren 
laten wij niet aan hun lot over. Ze mogen rekenen op onze zorg, voer, 
aandacht en een veilig onderkomen Daarvoor hebben wij adoptie op 
afstand in het leven geroepen. Met 5 euro per maand krijgt een dier 
alles wat zijn hartje begeert. En zo krijgen ook deze dieren nog een 
rustige oude dag. We zullen u de trieste foto’s besparen. Voor ons tellen 
ook deze dieren gewoon mee, zoals elk dier. 

Deze dondersteen leefde op straat. Al zou je het niet zeggen 
als je hem nu ziet. Hij zag er niet uit, maar na slechts enkele 
weken is dit het resultaat. Een geweldig mooie en vooral blije  
hond. Hij is ook al geadopteerd en heeft nu een veilig dak 
boven de kop en voldoende ruimte om te rennen en spelen. 
Dit resultaat maakt ons altijd super blij.

DANKBAAR EN BLIJ

LEVEN OP STRAAT

ADOPTIE OP AFSTAND!

             Uitgave April 2021Nr. 37, Jaargang 22
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Deze sleutelhanger heeft elke donateur inmiddels ontvangen 
als klein presentje en dank ter gelegenheid van ons 25 jaar 
bestaan. Zo heeft u Stichting Dierenhulp altijd bij de hand. 
In onze koopjeshoek kunt u eventueel extra exemplaren  
bestellen voor uw huisgenoten of vrienden.

ALTIJD BIJ DE HAND

Het was een jaar om snel te vergeten. Covid-19 gooide werkelijk overal roet in het eten. En veel plannen moesten worden bijgesteld of 
zelfs in de ijskast gezet worden. Maar we zijn toch tevreden over de resultaten. Op Curacao steriliseerden wij 1.452 dieren gratis, waardoor 
veel leed voorkomen is. In Costa Rica het aantal van 144 dieren, Op Bonaire 134 en in Venezuela 158 dieren. Naast sterilisaties ontvingen 
wij veel hulpverzoeken waarbij huidproblemen de meeste problemen gaven. Veel extra werk voor de vrijwilligers. Dit helpen doen wij  
discreet, zonder met reclame volgeplakte auto’s. Om mensen, die in armoede leven, niet het stempel op te drukken dat ze niet voor hun dieren 
zorgen. We kunnen enkel gigantisch trots op onze vrijwilligers zijn dat ze zo klaarstaan voor mens en dier.

Op Bonaire hebben wij géén opvang. Het verzorgen van dieren gebeurt 
dan ook vaak op locatie. Deze ‘meneer‘ hebben wij een aantal maanden 
behandeld. Hij zat onder de teken. Door een fantastische donatie konden we 
hem behandelen om van deze nare beesten af te komen. Maar toen begon 
de ellende, hij kreeg schurft. En niet zo’n beetje ook. Dat betekende dat 
we hem twee keer per week gingen wassen en hij 1 keer per week naar de 
dierenarts moest voor een injectie. Volgens ons vond hij het stiekem ook wel 
leuk al die aandacht, of waren het die lekkere koekjes? Maar waar we het 
al die maanden voor hebben gedaan, is toch wel dat lieve lachende bekje.

Stichting Dierenhulp is een erkende en geregistreerde Algemeen Nut  
Beogende Instelling (ANBI). Giften die u aan ons doet zijn dus aftrekbaar 
voor de belastingdienst. Dit geldt voor ‘losse’ donaties, maar ook als 
gekozen wordt voor een periodieke gift, waarbij u ons voor minimaal  
5 jaar steunt. De formulieren voor periodiek schenken staan op onze website 
onderaan de homepage, onder het kopje SCHENKEN.
Zelfs na een overlijden kunt u dieren helpen. Dan kunt u ons opnemen in 
uw testament. Erfbelasting zijn wij niet verschuldigd omdat wij een erkende 
ANBI zijn. Het bedrag dat u ons nalaat komt dus voor 100% 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.

WAT HEBBEN WE GEDAAN IN 2020

GEDULD, 
VEEL GEDULD

SCHENKINGEN, 
TESTAMENTEN EN LEGATEN

THUISZORG GEVEN

Dat is nodig als je de wijken in gaat om zwerfkatten 
te vangen. Ze zijn schuw en alert. Maar ze 
vermenigvuldigen zich snel, wat weer overlast geeft. 
Veel katten zorgen ook voor schade aan de vogels, 
die op het menu staan. Gewapend met kooien en wat 
lekkers op pad dus. En dan maar wachten en wachten. 
Soms gaat vangen snel omdat ze honger hebben. 
Na de vangst steriliseren, netjes registreren in onze 
database en weer terug. Dat is de TNR-methode. Trap 
Neuter en Return. Met de zekerheid dat voortplanting 
er niet meer in zit.
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In onze koopjeshoek op onze website hebben wij allemaal leuke 
koopjes staan. Bijvoorbeeld Led halsbanden, leuke honden of 
katten theelepels, een kofferriem, of een kunstwerk. Het belang-
rijke is dat het volledige aankoopbedrag ten goede komt aan het 
helpen van dieren. NIEUW zijn deze ecologische linnen tassen, 
voor boodschappen of om de spullen van uw huisdier in op te 
bergen.

Pups of kittens, als je niets doet worden het er enkel meer. Daarom zijn 
wij in het veld vaak te vinden. Voeren op vaste plekken, het vertrouwen 
langzaam winnen van moeder en uiteindelijk het vangen. Daarna 
steriliseren, chippen en in de database vastleggen. Engelengeduld 
is er soms voor nodig. Maar het resultaat is minder dierenleed in 
de toekomst en moeder raakt niet meer zwanger. Zodra de tijd daar 
is worden uiteraard ook de pups gesteriliseerd.

Er zijn vorig jaar een recordaantal dieren gratis geholpen door ons. 
Daarbij werd het nodige verbruikt; maar liefst 1.450 meter hechtdraad, 
meer dan 2.700 paar steriele handschoenen, en 1.200 wegwerpscalpels. 
Het duurste was het narcosemiddel, het was zelfs zo erg dat we  
moesten importeren vanuit de VS. We hebben er 34 liter van gebruikt. 
En dan zijn er tal van andere materialen, zoals gaasjes, watten, tape, 
ontsmettingsmiddel en klemmen. Al die materialen zijn nodig om de 
dierenartsen hun werk te laten doen. 

Je zou het niet zeggen maar dit is dezelfde 
hond. Zoals ze binnenkwam vel over been, 
ernstig verzwakt en lusteloos. Maar onder deze 
ellende schuilde een lieverd. Ondergebracht 
bij RescuePaws-Curacao en opgeknapt. 
Stichting Dierenhulp werkt samen met deze 
dierenvrienden die onder de bezielende 
leiding van Mirjan Seppenwoolde geholpen 
worden. Mirjan is een oud vrijwilligster 
van Stichting Dierenhulp. En zo kunnen we 
samen nog meer goeds voor dieren doen en 
betekenen. En dit wondertje heet nu Alice.

Alle bedragen zijn incl. 
verpakking en verzendkosten 
binnen Nederland. Géén btw!

DE KOOPJESHOEK VERTROUWEN IS 
DE BASIS

WAT HEBBEN WE 
VERBRUIKT?

ALICE IN 
WONDERLAND
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WAT HEBBEN WE 
VERBRUIKT?

20 JAAR 
DIEREN 
HELPEN OP 
BONAIRE
Inmiddels is het 20 jaar geleden dat wij 
op de bijzondere gemeente Bonaire zijn 
begonnen met het helpen van dieren. 
Gestart in 2000 met het ezelpark, waar 
we geholpen hebben met het zorgen voor 
schaduwplekken, hekwerk en uiteindelijk 
aankopen van grond. Nadat het ezelpark 
meer zelfstandig werd zijn we in 2008 de 
sterilisatie campagne gestart. Maar we 
doen veel meer.
 
Wij geven nazorg en bezoeken mensen die 
geen vervoer hebben thuis en verzorgen 
hun dieren. Voorlichting geven over de 
omgang met dieren. En zijn begonnen met 
chippen en hebben hiervoor een eigen 
database opgezet. Van die database 
kunnen ook de overige organisatie gebruik 
maken als ze een dier gevonden hebben 
om te achterhalen waar deze thuishoort. 
Achter de schermen hebben we in nauwe 
samenwerking met juristen, politiek en 
dierenartsen, nieuwe dierenwetgeving 
aangeboden aan de eilandsraad. 

Die wetten moeten ervoor zorgen dat 
dieren beter beschermd gaan worden. Dit 
initiatief hebben wij genomen nadat erg 
duidelijk werd dat de verantwoordelijke 
Nederlandse ministers en staatsecretarissen 
in Den Haag, het lot van dieren graag van 
zich afschuiven naar de lokale politici. En 
die hebben er vaak geen trek in om het 
belangrijk te maken. Er is voor ons nog 
veel te doen en wij blijven er bovenop 
zitten om deze dieren te helpen het respect 
te geven dat ze verdienen. Daarom blijft 
uw steun van groot belang voor dieren.

Nr. 37, Jaargang 22 
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GROTE WENS
We hebben nog een grote wens. En die is om te zorgen voor 
veel betere opvangruimte voor de honden en katten die het 
niet getroffen hebben om een gouden mandje te krijgen. 
Vaak wat oudere dieren die we van straat hebben gehaald 
en opgelapt hebben. En het is nu eenmaal zo dat een ‘oudje’ 
veel minder kans heeft om een nieuw baasje te krijgen. 
Belangrijk is dat we vooral lokaal zoeken naar een nieuw 
huisje. Dieren uren in een kennel onder in een vliegtuig die 
vaak zorg nodig hebben zien wij niet zitten. Daarom kijken 
wij vooral in het land van herkomst naar mogelijkheden. En 
dat lukt ook regelmatig. Maar waar wij ze onderbrengen is 
vaak niet ideaal. Daarom zouden we het superfijn vinden als 
we bijvoorbeeld nieuwe kennels kunnen bouwen, met veel 
meer veiligheid voor de aanwezige dieren. Ervaring hebben 
we in de afgelopen 25 jaar wel opgedaan hiermee. Nu is 
het enkel zorg om voldoende donaties te mogen ontvangen 
om deze wens uit te laten komen. We hebben berekend dat 
er ongeveer €35.000 nodig zal zijn om heel veel oudere 
dieren een betere en veiliger plek te geven. We houden u 
op de hoogte van onze wens.

VRIJLATEN IS 
ZO MOOI
In de kliniek op het Griekse Lesbos is het doel om binnengebrachte 
dieren hun vrijheid terug te geven. Gelukkig lukt dit vaak. 
Alle diersoorten die je op Lesbos tegenkomt zijn wel eens 
binnengebracht, een pelikaan, vos, buizerd, valk, uil, hond en 
kat en zelfs een keer een slang. Joris doet zijn best de dieren 
er weer bovenop te helpen en als dit lukt en het dier is in staat 
voor zichzelf te zorgen dan volgt de vrijlating. Telkens weer een 
geweldig gezicht. Een dier daar zien waar hij hoort een veilige 
plek te geven. We houden u op de hoogte van onze wens.

EEN LIEF BEDANKJE
Soms gebeuren er van die lieve onverwachte dingen. Zoals dit bedankje 
van een man die dagelijks op Bonaire zorgt voor een aantal katten. 
Hij vroeg ons of we konden helpen om te voorkomen dat het er nog meer 
werden. Tineke en Bianca hebben vervolgens de 10 katten weten te vangen. 
Daarna gesteriliseerd en weer terug naar de plek waar ze leven. En 
dan ineens krijg je als bedankje een persoonlijke kaart met de tekst 
“Thank you so much for all your love and patience for our Bonaire cats.” 
en een uitnodiging om te gaan eten in een restaurant. En die dankbaarheid 
maakt je dan even stil. Het is Tineke en Bianca meer dan gegund.

Sinds 2008 hebben we samen met dierenarts Jan Laarakker op 
Bonaire gewerkt aan het welzijn van dieren. Vanaf de eerste dag dat 
wij van start gingen met het steriliseren van zwerfdieren en dieren 
van de arme bevolking die dit zelf niet kon betalen, mochten we op 
hem rekenen. Ook in de vele overlegrondes die wij voerden met de 
lokale overheid schoof hij met regelmaat aan om de situatie vanuit zijn 
beroep als dierenarts
duidelijk te maken. 

De ezels op het eiland, de 
honden, katten, flamingo’s 
en ga maar door, hij maakte 
zich er sterk voor.
 
Vorige maand kwam aan 
deze lange samenwerking 
een eind met het vertrek van 
Jan naar Portugal waar hij 
hoopt te gaan genieten van 
zijn pré pensioen. 

De dierenartspraktijk is in- 
middels verkocht en we 
hopen op eenzelfde vrucht-
bare samenwerking met de 
nieuwe eigenaren.

JAN BEDANKT 
VOOR ALLES!
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Bloed, zweet en af en toe een traan. Dat ging vooraf aan jaren inzet 
om dieren beter bij wet beschermd te krijgen. Samen met juristen, 
dierenartsen, justitie en veterinaire dienst hebben wij als stichting hier 
aan gewerkt. Voor de dieren levend op de eilanden in het koninkrijk 
Nederland. Nadat we in januari 2015 Aruba als eerste eiland betere 
wet- en regelgeving konden aanbieden, volgde na veel lobbywerk in 
februari de Eilandsraad van Bonaire. Unaniem werd de motie, om dieren-
welzijn en handhaving te gaan invoeren, aangenomen. Gedeputeerden Elvis 
Tjin Asjoe (MBP) en Esther Bernabela (UPB) dienden deze motie in. Nu is het 
doorwerken en de wetgeving aanpassen en dieren meer bescherming geven. 

Daarnaast maatregelen op overtreding en uiteraard het geven van voorlichting 
hoe de bevolkingop, vaak eenvoudige wijze, hun dieren beter kunnen 
huisvesten en verzorgen.We houden u op de hoogte van de vorderingen. 

MOTIE DIERENWELZIJN 
UNANIEM AANGENOMEN 
OP BONAIRE!

Nr. 37, Jaargang 22 

Dit is Rakker. De impact van een dier op een 
mens was de drijfveer achter het ontstaan 
van Stichting Dierenhulp. Rakker was een 
ex zwerfhondje in Nederland, kruising 
boeren fox, met een uniek karakter. 

De belofte op haar graf om dieren te gaan 
helpen is het mooiste eerbetoon aan haar, 
en het symboliseert de unieke relatie van 
mens en dier extra. Zo blijft Rakker 25 jaar 
na haar overlijden dieren helpen die het 
minder goed hebben.

WETGEVING CURACAO AANGENOMEN
De opgestelde nieuwe dierenwetgeving die in 2016 door de politieke fractie van PAIS in het Curaçaose parlement werd gebracht is eindelijk 
aangenomen. Jaren heeft het op een plank gelegen en keek men er niet naar om. Nu 5 jaar na dato krijgen alle inspanning van de direct 
betrokkenen waarmee wij samen hebben gewerkt zoals juriste Natalie Samson, fractieleider Alex Rosaria, dierenartsen, Justitie, Politie  
eindelijk resultaat. Wij als vrijwilligersorganisatie Stichting Dierenhulp zijn hier reuze trots op. 

Vooral trots omdat wij dit als kleine organisatie voor elkaar hebben 
gekregen. Politiek Den Haag had er geen oren naar en de grote 
dierenorganisaties hebben zich er ook nooit druk om gemaakt. 
Stichting Dierenhulp heeft dit wel aangekaart en heeft de druk erop 
gehouden. Wij bleven ‘lastig’, om de eenvoudige reden dat dieren 
er wat ons betreft volledig bij horen, en in een samenleving gelijk 
mensen rechten bezitten. Een geweldig resultaat in ons 25-jarig  
bestaan. 

We hebben nog meer dan genoeg te doen, en daarom hopen 
wij dat u ons vrijwilligerswerk blijft steunen.
Want we zeggen het maar weer. Géén directeuren, géén dure  
kantoren. Stichting Dierenhulp = Weten Waaraan U Geeft!

MIJN 
RAKKER

25 JAAR

JUBILEUM
!
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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, Facebook en Instagram.

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

Stichting Dierenhulp© is een geregistreerde ANBI.

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 dit jaar 25 jaar bestaat? 
• De oprichtingsakte op Valentijnsdag 1996 bij de notaris werd getekend?
• Dit dus onder een liefdevol gesternte gebeurde?
• Wij op Curacao meer dan 19.500 gratis sterilisaties hebben uitgevoerd? 
• Op Bonaire al meer dan 2.000 dieren zijn gesteriliseerd?
• Al deze sterilisaties heel veel dierenleed hebben voorkomen?
• Al deze dieren ook in onze database staan?
• Wij zo exact weten welk dier waar thuishoort als het op straat komt?
• Wij geen cent overheidssubsidie of geld van welke loterij ontvangen?
• Wij geen dik betaalde directeuren hebben of grote kantoren?
• Er zo geen donatiegeld naar de onkostenposten gaat?
• Wij een geweldig stel ambassadeurs hebben die zich ook 
 onbetaald inzetten?
• Wij overal geweldige vrijwilligers hebben?
• Er van elke euro minimaal 94 cent naar dieren gaat? 
• De Postcodeloterij per brief liet weten bij voorkeur organisaties te  
 steunen die zelf 1 miljoen of meer! jaarlijks ophalen aan donaties?
• Ze dat doen omdat die organisaties dan niet zo afhankelijk zijn van hen? 
• Wij van mening zijn dat kleinere organisaties ook steun verdienen.
• Wij volledig afhankelijk zijn van giften en donateurs?
• Donaties aftrekbaar zijn bij de belastingaangifte?
• Als u bijvoorbeeld 100 euro doneert u minimaal 30 euro terugkrijgt?
• Stichting Dierenhulp zich al jaren inzet voor betere dierenwetgeving? 
• Dit gedaan wordt binnen het koninkrijk Nederland?
• Wij deze dieren-wetgeving hebben aangeboden aan De Antillen?
• De Antillen Nederlands grondgebied is, maar politiek Den Haag  
 niets doet voor deze dieren?
• Wij wel voor hun rechten opkomen en ons in blijven zetten voor 
 deze dieren?
• Wij dit ook na 25 jaar met hart en ziel zullen blijven doen?
• Wij trots zijn dat u ons vrijwilligerswerk steunt? 

NIEUW ADRES OF MAIL
Bent u verhuisd of heeft u een nieuw mailadres? Geef dit dan aan ons door via onze website. Onderaan de homepage staat de 
knop Gegevens Wijzigen. Snel en eenvoudig geeft u zo uw nieuwe gegevens aan ons door. 

VOLG ONS OOK OP INSTAGRAM
Mis ook niets van onze acties via ons Instagram account. Instagram.com/stichtingdierenhulp

Ze zijn ook gewoon vrijwilliger en krijgen er niet voor betaald. En dat siert hen stuk voor stuk. 
Wij zijn trots op onze Ambassadeurs en wat ze doen voor dieren in nood samen met ons. 

TROTS OP ONZE AMBASSADEURS

http://www.dierenhulp.nl

