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Elk jaar maken wij een uitgebreid verslag met foto’s van wat we in het afgelopen jaar 

gedaan hebben en welke projecten wij gesteund hebben. Dit jaar wordt het verslag korter 

en soberder. Door een ingrijpende privé-gebeurtenis wonen Monique Muis en haar partner 

niet meer in Roemenië. Bij Ben is longkanker geconstateerd en daarom zijn zij na 10 jaar in 

Roemenië gewoond te hebben, weer terug gekeerd naar Nederland. 

Dit betekent niet dat er niets gedaan is voor de zwerfdieren in het afgelopen jaar. Onze 

Roemeense collega’s van de stichting Nuca Animal Welfare, actief in de provincie Cluj, zijn 

natuurlijk doorgegaan met het steriliseren, microchippen en registeren van de honden en 

katten, die op straat leven. Dit hebben zij gedaan bij 1396 dieren, waarvan 932 in de stad 

Cluj-Napoca en omgeving leefden, en waarvan 464 in de regio van de stad Huedin leefden.  

Daarnaast hebben zij aan meer dan 400 dieren medische zorg gegeven en meer dan 300 

dieren van de straat gered en opgenomen. Aan het eind van 2017 zaten er 180 dieren bij 

opvanggezinnen in afwachting van een adoptie.  

Voor 235 honden en katten heeft Nuca een nieuw gezin gevonden, deels in Duitsland en 

deels in Roemenië. Daarnaast heeft Nuca aan meer dan 20 evenementen deelgenomen om 

de discussie over dierenwelzijn te bevorderen en om met de mensen in discussie te gaan.  

Onze donateurs zijn de zwerfhonden en zwerfkatten in Roemenië niet vergeten, waardoor 

wij de sterilisatieprojecten in Cluj-Napoca en Huedin hebben kunnen mede-financieren. Hier 

zijn wij heel trots op en wij willen hierbij onze donateurs heel erg bedanken.  

Wij hebben in december ook nog een transport naar Roemenie kunnen organiseren, 

waardoor wij met voer en allerlei dierenbenodigdheden Nuca hebben kunnen helpen in hun 

werk.  

Behalve voor korte werkbezoeken zal Monique niet terugkeren naar Roemenië. Zij zal samen 

met haar zus Petra Muis, de activiteiten voor de stichting vanuit Nederland voortzetten. 

Stichting Steun de zwerfhonden in Roemenië zal daarom ook in 2018 met haar werk 

doorgaan om zoveel mogelijk zwerfdieren in Roemenië te helpen.  
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Omschrijving Inkomsten Uitgaven

 

Donaties 4.697,00

Adoptie op afstand 255,00

Opbrengst collectebussen 395,00

Donatie huur opslag 880,00

Betaling ABN-AMRO zakenrekening 126,05

Website 29,04

huur opslag 880,00

Overig 0,00

Vaccinaties, chippen, medische zorg 961,87

Sterilisatie project katten en honden Nuca Animal Welfare 1.500,00

Sterilisatie project Huedin 1.500,00

Kosten transport naar Roemenie (voer, medische spullen  en div. hondenmateriaal)* 0,00

€ 6.227,00 € 4.996,96

Eindbalans 2016 € 1.606,13

Eindbalans 2017 € 2.836,17

* Transport was op 6 december 2017. De rekening is betaald in 2018


