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Dit jaar bestaan wij 25 jaar als vrijwilligersorganisatie. En onze hulp is harder nodig 

dan ooit. De Corona ellende raakt ook dieren. En helaas zijn er veel egoïstische 

mensen die een dier in huis haalden om het nu weer te dumpen in dierenasiels 

of erger langs de kant van de weg. Wij kunnen er niet bij dat mensen, waarvan je 

mag verwachten dat ze hersens hebben, dit doen. 

In Griekenland zijn wij gestart met het helpen van de Nederlandse Irene van Klinken. 

Op Kythira zorgt ze thuis voor circa 60 katten en daarnaast voert ze ruim 500 katten 

op vaste plekken. Ze kan hulp goed gebruiken en wij zijn blij het te kunnen geven. In 

Costa Rica eindelijk het verbouwen en opknappen van de opvang. Hard nodig want 

de dieren leefden er op oude matrassen in gammele slaapplekken en lekkende daken. 

Een goede water aan en afvoer was er niet dus wij zijn blij dat er eindelijk gestart kon 

worden nadat de Corona regels versoepelden. Op de Nederlandse eilanden Curacao 

en Bonaire helpen wij met grootschalig steriliseren. Elke ingreep voorkomt dierenleed. 

Maar de vraag is groot voor hulp en wij doen wat binnen onze mogelijkheden ligt. 

En dan Bosnië waar wij eveneens een start willen maken. Wij zijn in contact met een 

advocate die samen met haar moeder een opvang runt voor de straathonden die alle 

zorg en hulp zo verdienen. De door ons opgestelde en aangeboden dierenwetgeving 

op de BES elanden (Bonaire, Eustatius en Saba) ligt in het Bestuurs College en er is 

een lijvig rapport als extra ondersteuning aangeboden aan de bewindvoerders. Onze 

medewerking aan dit rapport is met name gericht op dieren en hun welzijn, want al 

horen de eilanden bij Nederland er is nog heel veel anders en mis als het om dieren 

gaat. Wij blijven dan ook de spreekwoordelijke luis in de pels van de lokale overheden.

Helpen, dat is waar het om gaat. En gelukkig hebben wij in alle jaren die achter ons 

liggen duizenden dieren kunnen helpen. Helpen met verzorging, huisvesting, operaties 

en bescherming en voer. Hulp geven geeft zoveel voldoening en al zegt men wel eens 

het is een druppel op een gloeiende plaat. Ik zeg dan altijd: “Vele druppels maken 

vanzelf een plas.” 

Helpt u ons helpen?

Fijne dierendag gewenst.

 

Initiatiefnemer Stichting Dierenhulp 

Blij, dat zijn wij nadat er een stel kwam 

om deze lieverd te adopteren. Ze was 

achtergelaten nadat haar ‘baasjes’ 

verhuisden en geen plaats meer hadden 

voor haar. Ze kwam bij ons en bleef 

maar zielig in een hoekje van haar kennel 

liggen. Trek in eten had ze niet, ze miste 

liefde. Gelukkig duurde het niet lang, twee 

dierenvrienden waren vanaf het eerste 

moment verliefd op haar. En ze kreeg een 

nieuwe naam; Jade heet ze nu. Wees maar 

weer lekker hond lieverd. Dag lieve Jade.

Ook deze roedel op Bonaire is inmiddels 

gesteriliseerd of gecastreerd. Geen verdere 

groei meer door deze ingreep. Met de 

nazorg ontdekten wij dat ze last hadden 

van vlooien dus ook dat werd behandeld. 

Ons team rijdt in eigen auto’s. Niet 

volgeplakt met schreeuwerige reclame en 

toeters en bellen. Wij respecteren de lokale 

mensen, en ervaren dat men het zelf ook 

prettig vindt als het neutraal gebeurt. Veel 

problemen ontstaan door onwetendheid. 

Een stukje uitleg zorgt dan vaak al voor een 

positieve verandering. Zo ook voor deze 

honden. 

HELP ONS OM TE HELPEN

Ik heb weer 
EEN NAAM

Wat zijn het 
KANJERS

Mark Erwin Vos
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Ik heb vandaag jouw hond geadopteerd. 

Degene die jij achterliet in het asiel. 

Die jij 10 jaar hebt gehad. En die jij 

niet meer wilt houden .

Ik heb vandaag jouw hond geadopteerd. 

Wist je dat hij afgevallen is? Weet jij 

dat hij bang en depressief is? En dat hij 

het vertrouwen kwijt lijkt te zijn?

Ik heb vandaag jouw hond geadopteerd. 

Hij had vlooien en had last van de kou. 

Ik neem aan dat het je niet interesseert 

om te weten in welke staat hij is? Ik 

heb gehoord dat jij hem hebt verlaten .

Heb jij een baby gekregen of ben jij  

ver huisd? Heb jij ineens allergieën  

ont wikkeld? Of was er geen reden 

waarom hij niet mocht blijven . 

Ik heb vandaag jouw hond geadopteerd.

Hij speelt niet en eet amper. Ik denk 

dat hij erg verdrietig is iets mist of niet 

begrijpt. Het zal even duren voordat hij 

mensen weer gaat vertrouwen .

Ik heb vandaag jouw hond geadopteerd. 

En bij mij zal hij geliefd zijn . Hij heeft 

zijn echte familie gevonden . En een 

warm mandje om in te rusten . En ik 

zal hem alles geven : Geduld, liefde en 

veiligheid.

Zodat hij jouw lafheid kan vergeten .

Bovenstaand is om duidelijk te maken 

wat sommige mensen een dier aandoen. 

Voorkomen is beter dan genezen. Iedereen 

kent dit gezegde wel. Daarom is het zo 

belangrijk dat wij mensen blijven uitleggen 

dat veel dierenleed voorkomen kan worden. 

Dat men beseft dat dieren gelijk mensen 

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. En bij de 

bezoeken aan huis leggen we ook altijd 

uit wat het belang van steriliseren is. Een 

woningbouw vereniging op Bonaire heeft 

bijvoorbeeld als voorwaarde dat bij een 

woning niet meer dan twee honden mogen 

zijn. Vaak zien wij er meer dan twee en dan 

bieden wij aan te steriliseren. Dit kunnen 

wij blijven doen met de steun van u als 

dierenvriend. En zo werken wij aan een 

betere samenleving waarin dieren een plek 

hebben en met respect behandeld worden. 

Niet enkel met dierendag, maar elke dag!

Niet echt natuurlijk, maar symbolisch. Met € 5,00 per maand kunnen wij een 

kansarm dier verzorging 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 zorg, 

voer en de liefde die het nodig heeft. 

DIERENLEED  
VOORKOMEN
daar gaat het om

GEEF EEN DIER CADEAU! 

Ik heb uw hond  
GEADOPTEERD



Nr. 22, Jaargang 16

4 D I ERJ O U R N A A L

De telefoon gaat op Bonaire. Een man 

vraagt of wij kunnen helpen met het vangen 

van katten. Tineke vraagt om hoeveel katten 

het gaat. Het blijken er 12 te zijn. Samen 

met Bianca gaat Tineke naar het opgegeven 

adres. De man legt uit dat de katten elke 

dag op zijn terrein komen en al maanden 

rondzwerven in de omgeving. Hij voert ze 

om ze niet ziek te laten worden. Gewapend 

met blikjes tonijn weten wij de dieren te 

vangen en brengen wij ze naar de dierenarts 

voor sterilisatie. Want een verdere groei is 

niet wenselijk. Daarna mogen ze terug naar 

hun eigen omgeving. Dit is zomaar een dag 

van de vrijwilligers op Bonaire. Gelukkig 

kunnen wij de sterilisaties betalen en zo 

meer dierenleed voorkomen. Dat kunnen 

wij omdat u ons vrijwilligerswerk steunt. 

Waarvoor hartelijk dank!

In ons jubileumjaar zijn wij blij dat wij op 

het Griekse eiland Kythira de Nederlandse 

Irene van Klinken de helpende hand kunnen 

bieden. Irene emigreerde in 2007 naar dit 

eiland en zoals zo vaak het geval is kom 

je in aanraking met zwerfdieren, waarvan 

een aantal ooit wel ergens in huis mocht 

verblijven. Irene is een kattenmens en ze 

kon het dan ook niet aanzien dat er niets 

gedaan werd. Inmiddels heeft ze op vaste 

plekken de zorg over 500 straatkatten 

die ze voert. Maar ook thuis verzorgt ze 

inmiddels 60 katten die voorheen op straat 

leefden. Steriliseren blijft ook hier het 

sleutelwoord en overheden zouden juist 

daar eens aandacht voor moeten hebben. 

Helaas grijpen veel overheden terug 

op middeleeuwse ‘oplossingen’. Zoals 

vergiftigen en afschieten. Terwijl steriliseren 

juist voor een natuurlijk verloop zorgt en de 

populatie niet groeit en zelfs gezonder zal 

worden. Wij ondersteunen Irene van harte 

met het verzorgen van de katten.

Meer hulp in 
GRIEKENLAND

KATTENvangen

GERED
van straat

Een afgelegen gebied en dan hoor je 

gejank, maar ziet niets. De volgende dag 

terug en ja geluk. Een hond die geen water 

en voer heeft. Aan een ketting zit maar het 

terrein is verlaten. Bedrijvigheid is er niet 

te ontdekken en van buren hoor je dat 

er niemand meer aanwezig is. De hond? 

Achtergelaten zonder verder na te denken 

welk lot het dier tegemoet zou gaan. En 

wat een schat is het. Na een check bij 

de dierenarts, lekker gewassen te zijn en 

voldoende voer en water gehad te hebben 

is deze lieverd geadopteerd. Hij woont nu 

bij mensen die stapelgek op hem zijn. Met 

het redden van een dier verander je niet de 

hele wereld. Maar je verandert wel zijn hele 

wereld. 
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Eindelijk konden wij van start gaan met het 

opknappen van het dierenasiel in Costa Rica. 

Later dan gepland doordat de wereld lam 

werd gelegd door Corona. De vrijwilligers 

hebben er onder moeilijke omstandigheden 

doorgewerkt en het beste ervan gemaakt.  

Costa Rica kent een zeer vochtig klimaat. 

Er valt op jaarbasis gemiddeld 2300 

mm regen. Het aantal dagen dat het niet 

regent is gemiddeld 66 in een jaar. De 

luchtvochtigheid bedraagt ruim 85% dus 

materialen gaan niet zo lang mee als je 

hoopt. Roestige golfplaten, verrot hout, 

slechte en deels geen waterafvoer. Stroom 

die met regelmaat uitvalt en schoonmaken 

was topsport met al het zand en vuil dat 

meegevoerd wordt. Dieren hadden slechte 

slaapplekken, oude matrassen deden 

dienst als bed. Wij zijn dan ook blij dat wij 

eindelijk een volledige bouwploeg aan het 

werk hebben die alles onder handen gaan 

nemen. De waterafvoer is inmiddels gelegd 

en nieuwe vloeren zijn gestort. Er komen 

nieuwe daken, de volledige omheining van 

oude golfplaten wordt vervangen door een 

betonnen muur. Nieuwe kennels met goede 

slaapplekken voor de honden en katten. 

Iedereen loopt er momenteel met een grote 

glimlach rond. Wij willen dan ook al onze 

donateurs ontzettend bedanken voor hun 

ondersteuning, zonder die hulp hadden wij 

dit project niet van de grond gekregen. Wij 

houden u op de hoogte van de vorderingen.

Vanaf 4 oktober hebben wij weer hele leuke veiling 

op onze website staan. Iedereen kan meebieden op de 

aangeboden spullen, het bedrag volledig naar de noodhulp aan 

dieren gaat. Ga dus eens kijken op de website en bied ook 

mee. Wie weet wint u één of meerdere aangeboden items. Na 

registratie kunt u meebieden. 

DIERENDAGVEILINGWat zijn ze

HAPPY

Daar zat je dan. In een troosteloze 

omgeving, huidproblemen en ziek. Maar wat 

een dappere hond ben jij. Je huidproblemen 

kregen wij onder controle en jouw karakter 

kwam naar voren. Speels, aanhankelijk 

en rustig. En zo gebeurde het dat jij 

geadopteerd werd door een dierenvriend 

met een groot terrein waar jij je snel thuis 

voelde en volledig geaccepteerd werd door 

de al aanwezige drie andere honden. Het 

gaat je goed lieve Michelle. 

Lieve
MICHELLE
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Een mooi project dat wij dit jaar hopen 

te realiseren. De huisvesting voor de 

katten verbeteren op het Griekse Kythira, 

waar Irene de dagelijkse zorg heeft over 

deze lieverds. Een nieuwe blokhut zou al 

zoveel beter dienst doen als opvang en 

slaapplaats. Daar hopen wij dit jaar nog 

verbetering in aan te brengen en uw hulp is 

daarbij van doorslaggevend belang. Mogen 

ze op u rekenen?

Waar gaat het geld naartoe? Belangrijk om 

te weten, want je wilt dat dit goed besteed 

wordt. Wij horen dan ook regelmatig dat 

men de grote organisaties links laten 

liggen. Redenen die wij horen zijn onder 

andere: Directeuren met mega salaris. 

Grote kantoren. Overal reclame en 

beleggen in aandelen. Stichting Dierenhulp 

heeft géén directeuren, kantoren, aandelen 

en overal reclame. Wij ontvangen ook géén 

cent steun van een overheid, of van een 

Postcodeloterij of Vriendenloterij. Die 

steunen bij voorkeur de grote organisaties 

die jaarlijks minimaal 1 miljoen euro op

halen, kregen wij als antwoord. Onze 

inkomsten komen bij onze trouwe 

donateurs vandaan. En die inkomsten 

worden door ons besteed aan het helpen 

van dieren in nood. Dierenleed voorkomen 

door sterilisaties uit te voeren. Nazorg 

geven aan dieren die medicijnen of andere 

verzorging nodig hebben. Voeren op vaste 

plekken en vangen van dieren om ook die 

weer te steriliseren. Bij een ramp komen wij 

direct in actie met noodhulp zoals voer en 

medicijnen. Stichting Dierenhulp zet zich in 

voor betere wet en regelgeving voor dieren. 

Dit doen wij in Nederland via de politiek en 

in Caribisch Nederland (voormalige 

Nederlandse Antillen). De nieuwe wet

geving die wij hebben aangeboden is al 

deels ingevoerd op Aruba en Curacao. Met 

deze nieuwe wetgeving krijgen dieren meer 

bescherming en kunnen wantoestanden 

aangepakt worden. Al laat het handhaven 

(politie) soms nog te wensen over. Op 

Bonaire ligt de wetgeving in het Bestuurs 

College wij houden de vinger aan de pols. 

Dieren hebben net als mensen rechten. Dat 

is waar Stichting Dierenhulp voor staat. 

Klein bestuur, snel beslissen, helpen waar 

mogelijk, en inzet voor de zwaksten in de 

samenleving. Daarom zeggen wij: ‘

Stichting Dierenhulp is weten waaraan 

je geeft’ 

Weten waaraan  

JE GEEFT

HUISVESTING
voor katten verbeterenALLE DIEREN TELLEN MEE

Dieren zijn afhankelijk van ons als mensen. 

Er is geen loket waarheen ze kunnen voor 

huisvesting, een uitkering of medische 

zorg. Onze zorg gaat dan ook veel verder 

dan een aantal basis taken. Naast het geven 

van medische zorg gaan wij op locatie ook 

langs om extra voer te brengen. Vooral die 

plaatsen die afgelegen liggen en waar geen 

winkels zijn. De bevolking leeft er vaak in 

armoede en ze proberen zo goed het gaat 

voor hun dieren te zorgen. Wij regelen vaak 

ook vervoer van en naar de dierenarts. 

Stichting Dierenhulp kan dit doen omdat 

juist u ons vrijwilligerswerk ondersteunt. En 

daarmee maakt u het verschil voor velen. 

Met de enorme regenval komen talloze 

dieren in de problemen. Ook deze jonge 

luiaard dreigde door het water meegesleurd 

te worden. Gelukkig zijn ze niet snel 

(vandaar denken wij ook de naam) Dus 

wisten wij het jonge dier te pakken en op 

een veilige plek weer in de natuur vrij te 

laten. 

KOOPJESHOEK
Bezoek ook onze koopjeshoek op 

onze website Dierenhulp.nl met allerlei 

leuke en handige producten. Van 

theelepels, draagtassen, koelkast

magneten, koffer riemen, sleutelhanger 

of kunstwerken, speciaal gemaakt 

voor Stichting Dierenhulp. Het bedrag 

van elk product gaat volledig naar de 

directe hulp aan dieren. De verzending 

in Nederland is bovendien GRATIS ! 

Onze zorg
GAAT VERDER
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De maand juli heeft overal lijkt het wel veel 

water gebracht. Ook wij ontkwamen er niet 

aan in Costa Rica, waar hevige regenval 

voor grote ellende zorgde. Wegen die 

weggeslagen waren, bomen en huizen die 

tegen de grond gewerkt werden. De aan en 

afvoer van goederen kwam op een aantal 

plekken stil te liggen. Ons geweldige team 

vrijwilligers ging direct aan de slag voor het 

geven van noodhulp. Zo werden honderden 

kilo’s voer ingekocht welke in zakken 

verdeeld werden. Vervolgens met de auto 

en later per bootje naar de afgesloten 

gebieden gebracht. Want voor dieren is er 

geen loket waar ze zich kunnen melden. 

Super trots op ons team dat zo direct in 

actie kon komen en tevens medische zorg 

kon geven. Dat konden wij gelukkig ook 

snel doen omdat wij een reserve hadden 

aangelegd voor als er een calamiteit zich 

zou voordoen. 

VERTROUWEN
is zo belangrijk

BERGEN VOER NODIG

OVERSTROMINGEN
en heel veel ellende

Wat dieren soms meegemaakt hebben 

wij weten het vaak niet. En dan is het zo 

ontzettend knap dat ze toch langzaam het 

vertrouwen in de mens weer terugvinden. 

Wij zien vaak trieste gevallen, hond of kat 

het maakt niet uit. Prachtige karakters 

die schuil gaan achter de pijn die hen is 

aangedaan, door veelal mensen. Ook deze 

lieverd die het vertrouwen in de mens niet 

verloren heeft. Nu lekker samen in de auto 

naar de dierenarts.

Elke maand gaan er honderden kilo’s 

honden en kattenvoer doorheen. Voer 

dat levens red op plekken waar dieren 

samenkomen. Maar ook in de opvang 

verdienen ze een goede verzorging. Nu 

regen steeds vaker voorkomt komen ook 

overstromingen vaker voor. Ons team in 

Costa Rica heeft daar regelmatig mee te 

kampen. Gebieden worden afgesloten van 

de buitenwereld en met bootjes proberen 

wij dan zoveel mogelijk mensen en dieren 

weer te bereiken. Voer is ook duur. Een zak 

hondenvoer van 25 kilo bijvoorbeeld kost 

al snel 40 euro. Noodreserves aanhouden 

is dan belangrijk en wij proberen altijd zo 

snel als kan in actie te komen.
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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 : ____________________________________________________

Email : ____________________________________________________

Bedrag € _______________

Periode   Maandelijks (minimaal 3 euro)

   Per kwartaal

   Per half jaar

   Jaarlijks (minimaal 15 euro)

Plaats en datum:    Handtekening:

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

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.

MACHTIGING BESPAART BANKKOSTEN

DOORLOPENDE MACHTIGING

Colofon
Correspondentieadres:

Stichting Dierenhulp©

Hesterweg 16

7076 AT VARSSELDER

Tel: 0315845118

Email: info@dierenhulp.nl

RABO Bankrekening:  
NL47 RABO 03734 10700
        
BICcode: RABONL 2U

Dagelijkse leiding

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

Comité van Aanbeveling

Kim Feenstra
Topmodel / Actrice / Fotografe
Kimberley Klaver
Actrice / Radio dj
Joke Bruijs   
Actrice / Zangeres
Carlo Boszhard
RTL 4-programmamaker
Drs. José Bormans  
Dierenarts
Geert Jan Jansen  
Kunstschilder
Mario Been  
Voetbaltrainer

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

Druk / Verzending:                   
Koninklijke Van der Most BV, Heerde
Vormgeving:
Laurens van Oosterhout

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.  

DE NIEUWSBRIEF
digitaal?

ONLINE SHOPPEN
Doet u dat?

Laten weten en zien wat wij met de donateur 

bijdragen doen, dat vinden wij ontzettend 

belangrijk. Daarom ontvangt iedereen, 

waarvan wij het mailadres hebben, elke 

maand onze digitale nieuwsbrief. Zo mist 

u niets van wat wij doen om dieren een 

beter leven te geven. Dus ontvangt u onze 

digitale nieuwsbrief nog niet? Ga dan naar 

onze website en vul uw gegevens in bij 

contact. Dan komt het helemaal goed. 

Dan hebben wij een tip voor u. Doe dit 

vanaf nu via deze internetlink: 

https://dierenhulp.doelshop.nl/info

omdat het bedrijf waar u iets koopt 

ons dan een donatie stuurt. Alle grote 

webwinkels doen mee. Het kost u 

NIETS extra. Koop dus vanaf nu via 

deze link en zo ontvangen dieren 

automatisch wat extra’s bij elke 

aankoop.


