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In 1997 begon ik de Stichting Dierenhulp Venezuela, dat later Stichting Dierenhulp 

werd, uit een belofte aan mijn overleden hond Rakker. Ze was zelf een zwerfhond 

waarvan ik 13 jaar heb mogen genieten. En plotseling komt er dit jaar een zwerfkat 

op mijn pad. Zwart met wit zoals ook Rakker was. Hij zat eerst bij de buren op 

de hooizolder en daarna koos hij ons uit. Hij leeft nu bij ons en hebben hem Ed 

genoemd. Er zit geen kwaad in en hij is zo rustig, Het klinkt misschien gek als ik 

zeg dat ik geloof dat mijn hond Rakker als kat terug is gekomen. Dat gevoel heb 

ik sterk, ik geniet er telkens van als hij weer aan komt rennen, en hij mag blijven. 

Dat genieten gun ik iedereen, de relatie mens en dier is zo uniek. Daarom kan ik niet 

begrijpen dat dieren zoveel geweld aangedaan wordt door mensen. Overal komen we 

het tegen. Verwaarlozing, mishandeling, dumpen en ga maar door. Je hoort vaak het 

woordje respect vallen. Maar volgens mij weten velen niet wat respect inhoudt. Een 

dier verdient ook respect en dient ook met respect behandeld te worden. 

Vaak maak ik de vergelijking tussen het behandelen van een kind of volwassenen 

bijvoorbeeld bij ziekte. We zetten kinderen en volwassenen dan niet op straat. Wij laten 

onze kinderen en ouders niet aan hun lot over in moeilijke situaties. Wij gaan met hen 

naar een arts en behandelen hen met liefde en respect. Waarom doen we dat bij dieren 

dan niet? Ik kan er niet bij.

Gelukkig kunnen we meer doen nadat Corona de boel in de war gooide. Overal zijn we 

samen met onze supervrijwilligers aan de gang. Straatacties, nazorg geven, vangen, 

steriliseren, voorlichting geven en opkomen voor de rechten van het dier. Dat doen 

wij onder andere door druk te blijven uitoefenen op de politiek voor betere regel en 

wetgeving. U leest daarover in deze uitgave. Dat kunnen we samen met uw steun 

blijven doen en daar zijn wij maar meer nog de dieren u dankbaar voor.

Fijne dierendag gewenst.

 

Initiatiefnemer  

Stichting Dierenhulp 

Door de corona problemen in Costa Rica, 

duurde het wat langer allemaal, maar 

toen we eindelijk konden beginnen met 

bouwen zijn we ook direct gestart. En wat 

is het gaaf geworden. Een goede vloer, 

heerlijke slaapplekken een speelruimte 

en voldoende speeltjes. Veel beter dan 

de roestige golfplaten, scherpe punten en 

randen. Drassige vloer en veel te weinig 

plek voor een kat om zich even terug te 

trekken. Dank jullie wel donateurs dat dit 

eindelijk mogelijk werd. De katten genieten 

er volop van. 

BESTAAT REÏNCARNATIE?

Een nieuw  
VERBLIJF
IS KLAAR

Mark Erwin Vos

SCHENKINGEN
testamenten en legaten
Wilt u ook na overlijden dieren nog 

blijven helpen? Dan kunt u ons opnemen 

in uw testament. Het bedrag dat u ons 

nalaat komt ten goede aan de hulp voor 

dieren. U kunt precies laten vastleggen 

waar wij uw schenking aan moeten 

besteden. Schenken via een testament 

is mogelijk door vastlegging bij de 

notaris. U kunt daar altijd informeren 

hoe u dit kunt doen. Op onze website 

onderaan de pagina leest u via de 

knop DONEER AAN ONS meer over de 

verschillende mogelijkheden.
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Wist u dat wij met € 5,00 per maand een 

kansarm dier verzorging kunnen geven. 

Dieren die vaak te oud of getraumatiseerd 

zijn voor een adoptie krijgen zo toch een fijn 

leven. Voer, zorg, liefde. Dus een donatie van 

€ 5 per maand geeft een dier een onbezorgd 

leven. 

Elke maand gebruiken we honderden 

kilo’s honden en kattenvoer. Voer dat 

dierenlevens redt op plekken waar 

dieren samenkomen op straat. Maar ook 

in de opvang verdienen ze een goede 

verzorging. Overal waar wij dieren helpen 

is voer nodig. Bij vangacties om eerst het 

vertrouwen te winnen bijvoorbeeld, waarna 

wij ze kunnen steriliseren. Maar ook op 

afgelegen gebieden helpen wij met voer. 

Gebieden die vaak moeilijk bereikbaar 

zijn. Voer is duur. Een zak hondenvoer van 

25 kilo bijvoorbeeld kost al snel 50 euro. 

Noodreserves aanhouden is dan belangrijk, 

zodat je direct gestart kan worden met het 

geven van hulp als het nodig is. 

Het is géén sport. 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 

subsidies aan de veeboeren, het is nog 

altijd actueel. De subsidies zijn weliswaar 

gedaald maar zolang er 571 miljoen 

euro wordt gesteund is er nog een 

lange weg te gaan. Met name Spanje, 

Zuid-Frankrijk en Portugal ontvangen 

steun. Na twee jaar Corona werd dit 

jaar in Pamplona het stierenrennen 

weer gehouden. Idioten die door de 

straten rennen achternagezeten door 

de losgelaten stieren die middags 

vermoord zullen worden in de arena. 

Slechts zes personen raakten dit keer 

gewond. Volgens ons te weinig. Wij 

blijven tegen dit stuk ‘cultuur’ en met 

uw steun wordt de stem steeds luider. 

DIERENVOER
elke dag nodig

Geef een dier 
EEN KANS

STIERENVECHTEN: WALGELIJK!

ONLINE SHOPPEN. DOET U DAT?
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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Ze is superlief en erg aanhankelijk, maar 

belangrijker voor de weesjes de redding. 

Poes Mama heeft al een aantal kleintjes 

door moeilijke tijden geholpen. Ze zit thuis 

bij vrijwilligster Thea Hansates op Curacao 

die de zorg heeft over een groot aantal 

dieren. In de buurt rijdt ze met voer langs, ze 

observeert en vangt dieren voor sterilisaties, 

en de weesjes vinden troost bij poes Mama. 

Prachtig om te zien hoeveel liefde een dier 

geeft. 

Het heeft even geduurd, want Corona 

gooide roet in het eten. Het renoveren van de 

opvang in Costa Rica is gelukkig achter de 

rug. De dieren die er een veilig onderkomen 

kregen moesten in slechte omstandigheden 

een plekje vinden. Maar dat is nu verleden 

tijd. Waterafvoer, werkende elektra een 

keukentje, voeropslag, omheining, kennels 

het staat er allemaal. Kijk hier nog maar 

eens naar de oude situatie en hoe het nu 

is. Dank lieve dierenvrienden voor jullie 

geweldige hulp om dit mogelijk te maken.

Helpen, dat is wat wij doen. Dieren maar 

ook mensen helpen die dieren hebben 

maar niet de middelen om er goed voor 

te zorgen. Wat wij soms tegenkomen had 

vaak simpel voorkomen kunnen worden. 

Pups en kittens die er slecht aan toe zijn. Er 

is geen voer, er is geen vaccinatie gegeven 

omdat men het geld niet heeft. Maar ze 

willen ook niet meer monden om te voeden. 

Dan zijn we blij dat we gebeld worden met 

de vraag of wij kunnen helpen. En dat doen 

we dan door te steriliseren en castreren. 

Voorkomen dat er meer komen. We geven 

advies over het huisvesten van de dieren 

want vaak is het zo eenvoudig om te doen. 

En als je dan terugkomt voor nazorg en je 

ziet hoe gezond ze zijn en blij dan maakt 

dat onze dag goed. En daar zijn wij jullie 

allemaal dankbaar voor. Want samen met 

alle dierenvrienden maken wij een verschil. 

Wat een 
VERBETERING

Dit is 

MAMA

Inzet voor de 

ZWAKSTEN

DANKBAAR

Dit is vrijwilligster Thea Hansates. Elke 

dag is ze onderweg om katten naar de 

dierenarts te brengen voor een medische 

ingreep. Maar ze doet veel meer, zo verzorgt 

ze ook diverse dieren die zijn achtergelaten 

door bewoners die simpelweg vertrokken 

zijn. Huisraad mee, maar dieren niet. Thea 

is goud waard voor de dieren en zelfs thuis 

geeft ze een grote groep katten en honden 

dagelijkse zorg. Sommigen kunnen niet 

meer geadopteerd worden en anderen 

helpt ze aan een goed thuis. Het zijn 

deze toppers die elke dag vaak de laatste 

strohalm zijn voor een dier. 
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Schoenen aan, vangkooi en vangstok 

mee en dan hopen dat je succes hebt. 

Want sommigen laten zich niet eenvoudig 

of zonder slag of stoot redden uit de 

situatie waarin ze zitten. Geduld en 

doorzettingsvermogen zijn nodig, want 

vaak gaat het de eerste keer mis en is de 

vogel weer gevlogen. Maar het mooiste is 

dat ze eenmaal gevangen de nodige zorg 

krijgen en je de dieren ziet veranderen. 

Ze krijgen weer vertrouwen in de mensen 

om hen heen. Mensen die oh zo vaak de 

oorzaak waren dat ze op straat terecht 

kwamen. De veerkracht van dieren is zo 

enorm en dan zien dat je een ziel hebt 

kunnen redden is de beloning voor de 

dames die de volgende keer alles opnieuw 

doen om een dier te redden. 

In augustus werd de aandacht opnieuw 

gevestigd op de door ons ingediende 

dierenwetgeving voor de BES (Bonaire, 

Eustatius, Saba) eilanden. Wij blijven de druk 

op de ketel houden om dieren bij wet beter 

beschermd te krijgen en de verantwoording 

daar te leggen waar deze hoort. Mensen 

zijn in 90% van alle gevallen de veroorzaker 

van problemen met dieren. Geen zorg, 

geen voer, geen geboortebeperking, geen 

hekwerk om dieren op eigen terrein te 

houden, geen verantwoording nemen en 

ga maar door. Dieren zijn daarvan steevast 

de dupe want overheden grijpen dan vaak 

naar draconische middelen. Afschieten 

van loslopende dieren en dan roepen dat 

het dier gevaarlijk was. Wij blijven zowel in 

politiek Den Haag als lokaal hier aandacht 

voor vragen. Want een dier hoort er in een 

zichzelf respecterende samenleving volledig 

bij! 

DIERENWETGEVING

Honden 
VANGEN

Het bekende gele kaartje, de 

acceptgiro, gaat verdwijnen. Het 

gebruik is de afgelopen jaren sterk 

teruggelopen. Géén enkele instantie 

blijft ze gebruiken, omdat het meest 

gebruikte middel nu de machtiging is. 

Op 31 mei 2023 stoppen alle 
banken met  het verwerken van 
de accept giro en kan deze niet 
meer gebruikt worden! 

Bij dit Dierjournaal zit dan ook onze 

laatste acceptgirokaart. Om uw donatie 

zonder problemen door te laten gaan 

willen wij u vriendelijk verzoeken om 

gebruik te maken van de machtiging 

bon in deze uitgave. Veel donateurs 

doen dit gelukkig al, wat ons veel extra 

kosten bespaart die banken ons anders 

in rekening zouden brengen. En al die 

besparingen komen ten goede aan 

dieren. Maak dus a.u.b. gebruik van 

deze bon. Dieren zijn u er dankbaar 

voor. 

ACCEPTGIRO 
verdwijnt!
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In Kherson, een door Russische troepen 

bezet deel van de Oekraïne ligt het 

dierenasiel “Chance”. Op dit moment 

verblijven er ongeveer 600 dieren die hulp 

nodig hebben. De hulp en opvang voor 

mensen zien we elke dag wel voorbijkomen 

in de media. Maar dieren….daar hoor of 

lees je weinig over. En dieren zijn net als 

mensen slachtoffer van de Russische 

agressie. Er is veel zorg over voer en de 

behandeling tegen teken. Het warme weer 

heeft voor een ware explosie gezorgd 

van die krengen. Wij hebben besloten te 

gaan helpen, want elk dier telt mee voor 

ons. Antitekenmiddel heeft prioriteit want 

teken zuigen het bloed uit de dieren en 

zijn daarnaast de oorzaak van veel ziektes. 

Helpen jullie mee?

Dierenhulp in asiel 

OEKRAÏNE

Geef een dier 

CADEAU! We liggen goed op schema met het aantal 

ingrepen, het lukt zelfs er wat extra te doen 

in wijken op Curacao waar de bevolking 

meehelpt met vangen. Loslopende katten 

zorgen voor groei van de populatie. Mede 

dankzij de inzet van buurtbewoners lukt 

het om dit probleem aan te pakken. Daar 

zijn we blij mee, want zo wordt voorkomen 

dat er veel ongewenste dieren zonder 

toekomst geboren worden. 

Veel dierenleed 
VOORKOMEN

Niet echt natuurlijk, maar symbolisch. 

Met € 5 per maand kunnen wij een 

kansarm dier verzorging geven. Een 

echte adoptie is vaak niet mogelijk 

omdat ze of te oud, of veel zorg nodig 

hebben. Met een donatie van € 5 per 

maand krijgt zo’n dier toch een (h)

eerlijk bestaan. Voor dat geld krijgt het 

zorg, voer en de liefde die het nodig 

heeft. 

Afval, een ketting met weinig bewegingsruimte 

en geen goede schuilplek tegen zon en regen. 

Dat was de wereld van Pepe. Zijn eigenaar 

maakte het niet uit. Weken zijn we met de man 

bezig geweest om die situatie te verbeterd te 

krijgen. Uiteindelijk wilde hij wel afstand van 

de hond doen want zo vertelde hij: “hij deed 

er toch niets mee”. Hij had hem enkel voor 

bewaking. Hoezo bewaking? Aan een ketting 

van 2 meter! We namen hem mee, hij kreeg 

goed voer, behandeling bij de dierenarts en 

liefde. Het mooiste kwam nog. Een man die al 

drie honden geadopteerd had werd verliefd op 

deze rakker en nam hem mee. Nu leeft Pepe 

op een ranche, met zoveel bewegingsvrijheid 

waar je een voetbalveld kunt neerleggen. 

En met 3 vriendjes waarmee hij heerlijk kan 

ravotten. Op ons YouTube kanaal hebben wij 

een filmpje geplaats van Pepe die zijn geluk 

niet op kan.

DIT IS PEPE
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Ook in afgelegen gebieden helpen wij. De 

mensen zijn er vaak afhankelijk van een 

boot of vrachtwagen die met goederen 

komt. De mensen hebber er dieren die goed 

verzorgd worden. Wij proberen maandelijks 

een lading voer en medicatie te brengen 

en mensen te helpen met hun dieren. De 

dankbaarheid van mens en dier is groot en 

die voldoening is voor ons onbetaalbaar.

HELPEN OP LOCATIE

Waar gaat de donatie naartoe? Belangrijk 

om te weten, want je wilt dat dit goed 

besteed wordt. Wij besteden donatiegeld 

aan het helpen van dieren, nu en in de 

toekomst. Steriliseren is géén korte termijn 

aanpak, dat moet je jaren doen om een 

diervriendelijke oplossing te bieden. Dus 

reserveren wij een deel van de donaties 

voor sterilisaties in de toekomst zodat 

dierenleed gestopt kan worden. Wij geven 

de partijen waarmee wij werken ook de 

garantie dat ze dit werk jaren voort kunnen 

zetten. Zo ontstaat er een solide basis en 

vertrouwen in de samenwerking.

Zorgvuldig omgaan met elke donatie en 

besteden aan het helpen van dieren. Niet 

aan directeuren, kantoorpanden, aandelen 

en u komt ons ook niet op tv tegen met 

allerhande reclames. Immers al die zaken 

worden met donateursgeld betaald. 

Wij hebben een visie en willen dieren 

helpen ook in mindere tijden en om dat 

te kunnen doen moet je vooruitplannen. 

Want alle producten die nodig zijn voor 

een sterilisatie worden duurder. Zo stijgen 

de kosten voor een ingreep met 20% ten 

opzichte van vorig jaar, door duurdere 

materialen. Wij gaan zorgvuldig om met 

donaties en voeren controles uit. Daarom 

zeggen wij: ‘Stichting Dierenhulp is weten 

waaraan je geeft’.

ALS MORGEN 
ZONDER MIJ 
BEGINT
Wanneer de dag morgen zonder mij 
begint, en ik er niet meer ben om het 
mee te maken.
Als de zon dan bij het opkomen je 
betraande ogen zou vinden, betraand 
om mij.

Ik zou willen dat je niet huilt om mij, 
denkend aan al die dingen die we 
samen deden.

Ik weet hoeveel je van mij houdt, net 
zoveel hield ik van jou.
En iedere keer wanneer je aan mij 
denkt dan weet ik dat jij me mist, 
zoals ik jou ook mis.

Maar wanneer de dag van morgen 
zonder mij begint, probeer dan te 
begrijpen dat een engel mijn naam riep 
en me ophaalde. 
Mij bij de hand nam en zei dat mijn 
plaats gereed was hoog in de hemel.
En ik iedereen die van mij houd 
en waarvan ik hou zou moeten 
achterlaten .

Toen ik me bij het weggaan nog 
eenmaal omkeerde viel er een traan 
uit mijn oog.

Ik dacht aan alles wat was geweest, de 
goede en slechte dingen .
Ik dacht aan alle liefde die wij deelden 
en alle plezier dat wij hadden.

Dus wanneer de dag morgen zonder 
mij begint, denk dan niet dat wij van 
elkaar gescheiden zijn .
Want iedere keer wanneer je aan mij 
denkt, zal ik dicht bij je zijn…. Diep 
in je hart.

Weten waaraan 

JE GEEFT



Nr. 22, Jaargang 16

D I ERJ O U R N A A L

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)

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.

MACHTIGING BESPAART BANKKOSTEN

DOORLOPENDE MACHTIGING

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

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?
Laten zien wat wij met de donateur 

bijdragen doen, dat vinden wij ontzettend 

belangrijk. Daarom ontvangt iedereen, 

waarvan wij het mailadres hebben, elke 

maand onze nieuwsbrief via de mail. Zo 

mist u niets van wat wij doen om dieren 

een beter leven te geven. Ook via mail 

onze nieuwsbrief ontvangen? Ga dan naar 

onze website en vul uw gegevens in bij 

CONTACT. Dan komt het helemaal goed.

Bezoek onze
KOOPJESHOEK
Kijk ook eens in onze koopjeshoek op 

onze website Dierenhulp.nl met allerlei 

leuke en handige producten. Van thee-

lepels, draagtassen, koelkast magneten, 

kofferriemen, sleutelhanger of kunst-

werken, speciaal gemaakt voor Stichting 

Dierenhulp. Het volledige aankoop-

bedrag komt ten goede aan het helpen 

van dieren in nood. De verzending in 

Nederland is bovendien GRATIS! 


