
Sterilisatiemarathon Apahida  
(Cluj-Roemenië) 

 
25, 26, 26 en 28 april 2013 



Met onze samenwerkingspartner Nuca Animal Welfare hebben we de eerste 
sterilisatiemarathon van dit jaar achter rug. Vier dagen lang honden en een klein 
aantal katten gecastreerd in de commune Apahida. Deze commune bestaat uit 8 
dorpen en ligt aan de rand van Cluj-Napoca.  
Dit keer niet alleen zwerfhonden geholpen, maar ook honden met een eigenaar. 
Mensen op het platteland gaan namelijk niet naar de dierenarts voor een dure 
sterilisatie. Ze lossen het probleem van de vele puppy’s wel zelf op.  
Zo gaf een eigenaar aan ‘nog geen tijd te hebben gehad om de puppy’s naar de rivier 
te brengen om ze te verdrinken’. De puppy’s waren een week oud. We hebben ze 
daar weggehaald, samen met de moeder en ze ondergebracht op een opvangadres. 
Het is maar een voorbeeld van wat we daar tegenkwamen. Als ik denk aan alle 
honden die ik heb opgehaald, hoeveel er dag en nacht aan de ketting liggen. En met 
een lege waterbak…. 
Het waren vier slopende dagen, maar we zijn wel een beetje trots op wat we gedaan 
hebben.  
 
330 Honden gesteriliseerd en voorzien van een microchip of een oormerk, 22 katten 
gesteriliseerd en daarnaast nog bij 65 honden een microchip ingebracht. Petje af voor 
het hele team vrijwilligers en de dierenartsen Peter en Adina met hun assistenten.  
Op naar de volgende marathon!  



Geduldig wachten op wat er gaat komen.  





Controleren of de chip af te lezen is. 



En weer op pad om zwerfhonden te vangen. 



Het poesje wordt klaargemaakt voor de operatie, onder toeziend oog van dierenarts Adina. 



Een deel van de gemeenteopvang van Apahida. 

Soms is meer medische zorg nodig, en dan wordt er gewoon geïmproviseerd. 



Even reclame maken voor onze stichting. Peter, dierenarts, heeft geweldig werk gedaan. 



Rustig aan het bijkomen van de narcose. 





Sommige honden moeten eerst gerustgesteld worden voordat ze onder narcose gaan. 



Deze hondeneigenaar is blij dat zijn hond weer terug is.  



Deze fantastische vrijwilligers hebben er voor gezorgd dat de sterilisatiemarathon 
in Apahida-Cluj een groot succes is geworden.  


