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Ons 25 jarig jubileumjaar leek in het water te vallen. De beperkingen wegens 

corona overal waar wij actief zijn voor dieren, je werd er haast gek van. Dan 

mocht je wel op straat zijn om te helpen, dan weer niet. Daarom zijn we extra blij 

dat we toch veel hebben kunnen doen om dierenlevens te verbeteren. In deze 

uitgave leest u er meer over. 

De sterilisatie ingrepen, waarmee zoveel dierenleed voorkomen wordt, waren voor 

ons het belangrijkste. Enkel op Curacao werden er 1.450 uitgevoerd en die ingrepen 

zorgen ervoor dat ruim 12.000 dieren niet geboren worden in barre omstandigheden. 

Steriliseren, een diervriendelijke bewezen aanpak bij de bron. Daarom schrokken wij 

ook van het bericht dat één van de dierenartsen haar praktijk stopte. Ze ging werken 

voor de veterinaire dienst en dan mag je zelf géén eigen praktijk voeren. Gelukkig lukte 

het om de plekken die weg zouden vallen weer bij een andere dierenarts onder te 

brengen. Een pak van ons hart.

Verder zijn wij begonnen met het verbeteren van de opvang van Dalida Kozlic en 

haar moeder in Bosnie. Als  eerste werd de omheining verbeterd, gevolgd door het 

aanbrengen van gravel tegen de wateroverlast die ontstaan was na hevige regenval. 

Voor dit jaar zijn wij in gesprek over een aantal zaken die dringend aandacht nodig 

hebben. Bosnie kent heerlijke zomers maar ook harde strenge winters. De vele 

straathonden hebben het zwaar en Dalida, die in het dagelijks leven advocate is, zet 

zich op tal van fronten in om dieren ook bij wetgeving te beschermen. Dit jaar gaan we 

onze samenwerking verder vorm geven en we zijn overtuigd dat wij samen met jullie 

veel goeds kunnen doen.

Triest nieuws was er nadat 

we hoorden dat Joris 

Peeters van het Wildlife 

Hospital een auto ongeluk 

had gehad en als gevolg 

daarvan was overleden 

op 79 jarige leeftijd. Sinds 

2000 steunden wij zijn 

kleine dierenkliniek op 

Lesbos waar elk dier dat 

hulp zocht welkom was. 

Zijn grootste genot haalde 

hij uit het weer vrijlaten van 

een dier als het hersteld 

was. Die momenten 

koesterde hij. Voor alle 

nog aanwezige dieren 

wordt nu hard naar opvang 

mogelijkheden gezocht. 

Wij, maar zeker de dieren, 

zullen zijn zorg en liefde 

voor hen missen.

Initiatiefnemer 

Stichting Dierenhulp 

Het jaar 2021 was niet eenvoudig. 

Gehinderd door tal van maatregelen in 

verband met de Corona pandemie moesten 

ook wij met grote regelmaat plannen 

bijstellen. Maar wat een eindsprint hebben 

we ingezet vorig jaar. Zo lukte het om een 

goed bouwteam bijelkaar te krijgen die 

de opvang in Costa Rica onder handen 

nam. Er werd waterafvoer aangelegd en 

de elektra leidingen vervangen, Daarna 

slopen van de oude kennels en slaap 

plekken voor de honden en katten. Beton 

storten, muren optrekken en eindelijk de 

zo lang gekoesterde omheining neergezet. 

Vooral dat was nodig om te voorkomen dat 

dieren van buitenaf naar binnen konden 

en vise versa. Nieuwe slaapplekken, 

speelruimte voor de katten, nieuwe daken, 

kennels en nieuwe voer en drinkbakken. 

Goede verlichting waar het nodig was. 

Een keukentje voor de bereiding van het 

eten en natuurlijk een voorraadruimte waar 

alles overzichtelijk neergzet kon worden. 

Wat een klus was het maar het is gelukt 

en daar zijn wij iedereen dankbaar voor. 

De dieren hebben een goede en veilige 

plek gekregen en de mensen die deze 

dieren 24/7 verzorgen hebben het wat 

makkelijker gekregen. Daarvoor willen wij 

alle donateurs enorm bedanken. Nu nog 

kleine aanpassingen doen, maar het grote 

werk is gedaan.

HET WAS NIET MAKKELIJK

Een mooie  
EINDSPRINT

Mark Erwin Vos
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Daar zaten ze. Vier kleine hoopjes ellende. 

Verstopt tussen houten pallets en vuil. Die 

blik verget je niet meer. Hongerig, dikke 

buikjes van de wormen. Geen moederhond 

in de buurt te bekennen en zoeken leverde 

ook geen resultaat. Bij de dierenarts 

geholpen en gevaccineert en uiteindelijk 

zijn ze geadopteerd. Maar het zijn dit soort 

momenten die duidelijk maken hoe de steun 

van donateurs een verschil kan maken.

Dieren helpen en dat kan op verschillende 

manieren. Helpen met voer of vangen 

voor een medische ingreep of uitzichtloos 

lijden voorkomen door met de dierenarts 

te beslissen dat inslapen het beste is. 

Voorkomen van dierenleed dat is wat 

wij doen. Blijven uitleggen hoe mensen 

beter om kunnen gaan met hun dier. Dat 

heel veel problemen zelfs eenvoudig te 

voorkomen zijn. Mensen de helpende 

hand bieden met de zorg voor hun dieren 

en ze uitleggen dat een dier ook naar een 

arts toe moet gelijk de mensen als ze wat 

mankeren. Het klinkt allemaal zo logisch 

maar elke dag komen we dit nog tegen. Oh 

dat wist ik niet horen we vaak. Er is veel 

geduld voor nodig en veroordelen is niet 

altijd nodig want veel problemen ontstaan 

juist door onwetendheid. Dierenleed 

voorkomen zorgt ook voor een gezondere 

populatie. Want elk kansloos dier dat niet 

geboren wordt kan niet lijden en hoeft ook 

niet opgevangen te worden. Steriliseren is 

geen project dat je even een paar jaar doet 

en dan klaar bent. Nee het is een lange 

adem hebben om op diervriendelijke wijse 

dierenleed te voorkomen. Wij doen het al 

25 jaar lang op verschillende locaties en het 

werkt. Daarom zijn wij ook zo dankbaar dat 

ons vrijwilligerswerk door u zo gesteund 

wordt. Want samen maken we het verschil 

en dat is zichtbaar op de straten in de 

wijken langs de standtenten. Dank u wel!

Soms is een foto in zwart wit 

zoveel sterker. Het lijkt alsof 

verdriet nog zichtbaarder is. 

Deze lieverd lag elke dag op 

zijn vaste plek en niemand die 

stopte om te helpen. Uiteindelijk 

hoorden onze vrijwilligsters ervan 

en wisten hem op zijn gemak 

te stellen met wat lekkers. De 

dierenarts heeft hem onderzocht 

en hij kreeg antibiotica en andere 

medicijnen. Zienderogen knapte 

hij op en kreeg zelfs een baasje. 

We noemden hem Felix. Zijn lot 

was niet positief als niemand iets 

had gedaan. Juist daarom is deze 

foto in zwart wit om te illustreren 

hoe zijn leven eruit zag. We zijn 

blij voor Felix dat het goed is 

afgelopen.

DIERENLEED 
VOORKOMEN
daar gaat het om

Wat een
TRIESTE BLIK

Ik ben 
FELIX

Dat u ons vrijwilligerswerk een warm hart toe draagt daar zijn wij blij mee. Om meer te 

kunnen doen is het noodzakelijk dat we groeien. Daarom een vraag of u in uw vriendenkring, 

familie of collega’s dierenvrienden kent? Vertel hen dan over het vrijwilligerswerk dat u al 

steunt. En wie weet gaan ook zij meehelpen dierenleed een halt toe te roepen. 

Word onze
AMBASSADEUR
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Niet enkel de sterilisatie van een dier is 

belangrijk, ook de nazorg. Hechtingen die 

er soms uitgehaald moeten worden als er 

geen gebruik is gemaakt van zelfoplossend 

materiaal. Medicijnen die nodig zijn, of een 

huidbehandeling omdat het dier schurft 

heeft. Zomaar enkele voorbeelden van 

nazorg die onze vrijwilligers geven. De 

honden en katten die wij zo als ‘klant’ hebben 

leven vaak op afgelegen plekken en hun 

eigenaar beschikt in veel gevallen niet over 

vervoer. Als wij dan niet een oogje in het zeil 

houden kan het zijn dat een dier achteruit 

gaat qua gezondheid n dat is het laatste 

wat wij willen. Zorg is dus een belangrijk 

onderdeel voor het dier. Maar ook voor de 

eigenaar die zo ziet wat verzorging inhoud 

en wij zien direct problemen waar mensen 

tegenaan lopen. En daarmee voorkomen 

wij weer extra ellende. Als vrijwilliger ben je 

eigenlijk dierenartsassistente, taxichauffeur 

en sociaal werker in één. Let wel vrijwilliger 

dus dat doe je onbetaald en in je eigen 

tijd elke dag opnieuw. Wij kunnen niet 

genoeg benadrukken hoe belangrijk deze 

mensen zijn. Samen met jullie financiele 

ondersteuning zijn dat de zaken die 

dierenlevens helpen, redden en kwaliteit 

geven. 

Omdat de mensen waar je thuishoorde je 

ongesteriliseerd op straat hebben gezet, 

raakte jij zwanger en liet bijna het leven. 

Op de eilanden die wij kennen als De 

Nederlandse Antillen hebben dieren het 

slecht. Elk jaar rond de maand december 

worden duizenden dieren gedumpt als 

vuilnis. Ze zijn oud, hebben zorg nodig 

of men ‘wil iets nieuws’. Vaak zijn ze ook 

ongesteriliseerd en is de kans op zwanger 

raken groot. Ook dit teefje overkwam het. 

Met hulp van de dierenarts werd ze geholpen 

haar baby’s op de wereld te zetten. Die 

hulp heeft haar leven gered, want één lag 

in een stuit en blokkeerde voor de anderen 

de kans op geboorte. Het doet pijn dit te 

zien in de wetenschap dat er politici zijn 

die niets om dieren geven en daarom zeer 

traag ‘werken’ om dieren te beschermen en 

te helpen. Al jaren houden wij de druk erop 

en we zullen niet stoppen voor dieren zoals 

dit teefje beter beschermd worden. Daarom 

is jullie hulp zo vreselijk hard nodig. Moeder 

en pups maken het inmiddels goed. 

Hoogzwanger maar 

ZONDER HUIS
NAZORG
niet vergeten

DIERENAMBULANCE ONMISBAAR
Wij zijn blij te melden dat wij de Federatie Nederlandse 

Dierenambulances steunen. Deze redders in nood 

zijn vaak van levensbelang voor dieren in nood. Wij 

kregen wel eens de vraag of wij in Nederland ook niet 

konden helpen. Nu doen wij dat al een aantal jaren met 

bijvoorbeeld de actie Serieus Request voor Dieren. 

Met deze actie kunnen Nederlandse organisaties 

hun dierenwens aanmelden en door stemming kiest 

de dierenliefhebber de organisatie die ze een warm 

hart toedragen. Daarnaast helpen wij de dieren in 

het koninkrijk Nederland ook al jaren. Deze dieren 

leven op de eilanden: Aruba,Curacao,Bonaire,Saba, 

Sint Maarten en Stacia. Wij helpen deze dieren al 

ruim 22 jaar. En vanaf dit jaar ook de Nederlandse 

dierenambulances. Wij zijn blij dat wij kunnen 

helpen. En zo besteden wij de donaties waarvoor ze 

bedoeld zijn, het helpen van dieren!
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Dierenleed vaak zo onnodig en veel 

voorkomend door onwetendheid. Dieren

leed bestrijden en voorkomen doen wij al 

sinds inze start 25 jaar geleden. Steriliseren 

en castreren voorkomt veel leed van 

dieren die anders geen kans op een eerlijk 

bestaan hadden gekregen. Geboren op 

straat omdat de vorige eigenaar van je 

ouders ze gedumpt had. Elk teefje werpt 

gemiddeld 8 dieren. Elke kat eveneens en 

dan gaat het snel. Want in het eerste jaar 

zijn al die nakomelingen ook geslachtsrijp. 

Wij blijven het roepen: ‘Elk dier dat niet 

geboren wordt kan ook niet lijden en hoeft 

niet opgevangen te worden.’ Duizenden 

hebben wij er al geholpen en je ziet ook 

het resultaat ervan. Maar we moeten door. 

Meer ingrepen en zo dus minder leed.

Het is géén sport, en voor ons ook géén 

vermaak. Hoe kun je het vermoorden 

van een dier zien als vermaak? 

Stierenvechten is uitgegroeid tot een 

groot commercieel circus van de 

veeboeren. En al maakte men in het 

EU parlement van Brussel al in 2016 

bekend te zullen stoppen met de 

subsidieaz. De subsidies zijn weliswaar 

gedaald maar zolang er 571 miljoen 

euro wordt gesteund met nationale 

steun is er nog een lange weg te gaan. 

Met name Spanje, Zuid Frankrijk en 

Portugal ontvangen steun. Wij blijven 

tegen deze barbaarse en verwerpelijke 

vorm van ‘vermaak’.

BARBAARS
De dierenwetgeving voor de BES eilanden 

(Bonaire, Eustatius en Saba) wacht nog 

altijd op invoering. Deze wetgeving werd 

door ons samen met juristen opgesteld 

en aangeboden aan de eilanden. Unaniem 

werd de motie hiertoe aangenomen, maar 

het wachten is nog altijd op definitieve 

goedkeuring. Ook nu draaien de ambtelijke 

molens traag. Maar er gloort hoop met de 

inzet van de politieke partij MPB, onder 

leiding van Gedeputeerde Dhr. E. Tjin Asjoe 

die zich inzet om dieren bij wet beter te 

beschermen. Laten we hopen dat 2022 het 

jaar gaat worden dat dieren bij wet betere 

bescherming krijgen. Want het blijft gek 

dat dit gewoon Nederlands grondgebied 

is, maar dieren op geen steun hoeven te 

rekenen vanuit Europees Nederland. 

Krijgen de BES eilanden
BETERE DIERENWETGEVING?

Samen tegen

DIERENLEED
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Vorig jaar hebben we een eerste start 

gemaakt met het helpen van een 

dierenopvang in Bosnië. Waar de ruim 

160 dieren liefdevol worden opgevangen. 

Moeder en dochter staan er naar het 

plotselinge overlijden van hun vader en 

echtgenoot alleen voor. Dochter Dalida is 

advocate en ze zet haar juridische kennis 

onder andere in om dierenwelzijn beter op 

de kaart te krijgen. Uit alle gesprekken die 

we gevoerd hebben is naar voren gekomen 

dat men hulp heel goed kan gebruiken. 

Bosnië is geen rijk land en dierenwelzijn 

staat er laag op de agenda. De winters 

zijn er hard en het feit dat separatisten 

militair gesteund worden door Rusland 

zorgt voor veel spanningen. Wij gaan 

beide topvroeuwen helpen want hun inzet 

verdient onze steun volop. Er zijn plannen 

gemaakt voor een betere huisvesting, en 

alles wat noodzakelijk is. Dierenvrienden 

maken het verschil dat is al vaak bewezen, 

met jullie hulp kunnen we het opnieuw 

bewijzen. Ze verdienen het!

Bosnië als
NIEUW PROJECT

Frankie is onze mascotte in Costa Rica. 

Zelf ooit levend op straat maar nu al jaren 

het maatje van onze coordinator ter plekke. 

Frankie is nooit vergeten waar ze zelf 

vandaan kwam en hoe er nog altijd veel 

dieren op straat leven in vaak erbarmelijke 

situaties. Daarom organiseert ze elk jaar 

in de decembermaand een actie om 

honden en kattenvoer te kopen voor al 

die dieren die niet het geluk kennen in en 

huis te mogen leven. Haar actie afgelopen 

december leverde, met een gewicht van 

2.000 kilo, een record aantal kilo’s voer op. 

Dit voer gaat mee met de vrijwilligers naar 

de vaste voerplekken plekken. Frankie was 

dan ook enorm blij met dit resultaat en 

weet dat veel van haar minder fortuinlijke 

vriendjes niet vergeten worden.

Voeractie Frankie

GESLAAGD

Het bekende gele kaartje om te betalen, 

de acceptgiro, gaat verdwijnen. De 

reden is dat de afgelopen vijf jaar het 

gebruik van de gele acceptgirokaart met 

ruim 70% is afgenomen. Verder bleek 

dat de meeste betalingen plaatsvinden 

via internet bankieren en automatische 

incasso. De Consumentenbond heeft 

geen bezwaar tegen het stoppen, maar 

zegt wel dat er een goed alternatief 

geboden moet worden. Ook wij hebben 

hiermee te maken en adviseren het 

gebruik van automatische incasso. Dit 

is het goedkoopste alternatief. In deze 

uitgave zit een speciale aanmeldingbon 

die u kunt gebruiken om gebruik te 

maken van deze mogelijkheid. U 

blijft uiteraard zelf baas over uw geld. 

Gelukkig maken veel donateurs hier al 

gebruik van en dat bespaart veel kosten 

die anders de banken in rekening 

brengen bij ons. En wij geven het liever 

aan dieren dan aan banken. Maak dus 

gebruik van deze bon. Wij en de dieren 

zijn u er dankbaar voor.

ACCEPTGIRO 
verdwijnt!

Pal achter onze werkruimte is de 

kinderboerderij gevestigd. Een plek 

waar het elke week druk is. Ouders met 

kinderen en Opa’s en Oma’s erbij zijn vaste 

bezoekers. Kinderen leren er omgaan 

met dieren. Ze leren respect te hebben 

en hoe ze kunnen helpen met verzorgen. 

Uiteraard met begeleiding mogen ze de 

geitjes, varkentjes, konijnen, ezel en pony 

meehelpen verzorgen. Daarom steunen 

wij dit van harte. Omdat alles wat je jong 

geleerd hebt bijdraagt aan een betere 

samenleving voor mens en dier.

JONG GELEERD
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Ondanks Corona slaagden ze erin om 

bouwmaterialen te bestellen en zelfs ter 

plekke te krijgen op Kythira. Hout, geen 

goedkope investering want de prijzen 

voor hout en andere bouwmaterialen zijn 

enorm gestegen dat weet elke doe het 

zelver inmiddels. Een grote vrachtwagen 

kwam het lossen en de betonwagen stortte 

het beton voor de fundering. Daarna 

veel zelfwerkzaamheid en binnen twee 

weken stonden de wanden van het nieuwe 

kattenverblijf op het Griekse Kythira waar 

Irene de zorg heeft over de 60 katten op haar 

terrein. We konden daarnaast nog wat extra 

helpen met voer dat ze gebruikt op vaste 

plekken om de straatkatten te voeren en te 

verzorgen. We zijn blij dat het gelukt is en 

niet doorgeschoven hoefde te worden naar 

dit jaar. De katten hebben de winter nu lekker 

knus en met een waterdicht dak boven het 

hoofd doorgebracht. En ook dat konden wij 

enkel doen met jullie geweldige hulp.

NIEUW KATTENVERBLIJF 
Griekenland

Wij hielpen de organisatie Hope For 

Wings met de wens voor nieuwe volieres 

voor de opvang van papegaaien zodat de 

huisvesting verbeterd kon worden. Stichting 

Calgo project hielpen wij met hun wens 

om de omstandigheden van afgedanke 

Spaanse windhonden te verbeteren 

en in Ijmuiden de kattenopvang in het 

havengebied. Die gaven we enkele jaren 

terug al een nieuwe blokhut die dienst doet 

als slaapplaats en speelruimte. Nu was er 

opnieuw een wens met het verbeteren van 

de leefomstandigheden. Dit doen wij met 

onze jaarlijkse actie Serieus 

Request voor Dieren. 

Een vette knipoog naar 

de 3FM actie waar het 

altijd om mensen gaat. 

Wij vinden dat dieren, 

gelijk mensen, ook hulp nodig hebben. 

Dierenvrienden konden stemmen op hun 

favoriete doel en de eerste 3 konden we 

gelukkig een hart onder de riem steken. 

Serieus Request voor Dieren gaan we dit 

jaar voor de negende keer organiseren. 

Met als doel kleinschalige Nederlandse 

dierenorganisaties te helpen. 

Het jaar 2022 begon goed met het nieuws 

dat per 5 januari een vijftal wetten in 

Spanje zijn aangenomen waardoor dieren 

niet langer als ‘dingen’ maar als levende 

wezens met gevoelens zijn vastgelegd. In 

de Staatscourant werd op 16 december 

2021 er melding van gemaakt, en moesten 

er enkel andere wetten aangepast worden. 

Dat is inmiddels gebeurt en Spanje heeft 

hiermee een grote stap vooruit gezet 

en dieren en hun welzijn wettelijk in de 

grondwet opgenomen. Hierdoor is het 

bijvoorbeeld mogelijk dat dieren niet langer 

in beslag genomen kunnen worden in het 

geval van een echtscheiding. Vervolgstap 

is kijken naar de huidige wetten tegen 

dierenmishandeling. Hier kan Nederland 

een voorbeeld aan nemen. In Nederland 

is een huisdier nog altijd in de grondwet 

vastgelegd als ‘Ding”. 

GOED NIEUWS 
uit Spanje

DIERENHULP
in Nederland

WAT GAVEN 
WE UIT?
Het was geen makkelijk jaar met de 

corona beperkingen, maar konden 

toch veel doen. We gaven een 

bedrag van € 215.770 uit voor dieren. 

Aan sterilisaties  € 63.052, dit was 

enkel op de eilanden Curacao en 

Bonaire. in Griekenland doneerden 

wij een nieuw kattenverblijf, voer en 

veterinaire zorg €10.501. Alle overige 

dierenprojecten samen met €64.679. 

In Costa Rica was het belangrijkste 

de renovatie en nieuwbouw van de 

opvang. Daar werd voor €45.000 

verbouwd. De dieren zijn er nu veiliger 

en beter ondergebracht. Voor dit jaar 

staan nog een aantal verbeteringen 

gepland. Aan communicate waren wij 

€10.812 kwijt, dit bedrag is 

opgebouwd uit drukwerk, porto en 

enkele advertentie kosten. Losse 

dierenproducten kochten wij voor 

€1.718. De kantoorkosten wisten wij 

opnieuw laag te houden met €8.595, 

dat is slechts 5% van de door het CBF 

bepaalde percentage van 25%. De 

jaarlijks toegestane vrijwilligerskosten 

ook slechts €5.250. En dit bedrag 

werd door de vrijwilligers weer terug 

geschonken aan Stichting Dierenhulp. 

De kosten voor boekhouding en 

bank bedroeg €4.348 en juridische 

hulp €1.815. Elke euro gebruikt voor 

dierenhulp.

havengebied. Die gaven we enkele jaren 

terug al een nieuwe blokhut die dienst doet 

als slaapplaats en speelruimte. Nu was er 

opnieuw een wens met het verbeteren van 

de leefomstandigheden. Dit doen wij met 

onze jaarlijkse actie Serieus 

Request voor Dieren. 

Een vette knipoog naar 

de 3FM actie waar het 

altijd om mensen gaat. 

Wij vinden dat dieren, 

gelijk mensen, ook hulp nodig hebben. 

Dierenvrienden konden stemmen op hun 

favoriete doel en de eerste 3 konden we 
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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 identifi catie (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 fi scaal 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.  

Niets uit deze uitgave mag zonder 

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.
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