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De sterilisatiemarathon in Baciu zit er op. 358 katten en honden gecastreerd! De 
exacte gegevens: 295 honden en 63 katten. Ongelofelijk dat we zo’n aantal 
gehaald hebben. Want het was niet makkelijk. De locatie was niet ideaal, al gauw 
erg modderig door de regen. Maar weinig mensen brachten hun hond of kat zelf. 
Kleine operatiekamer en kleine ruimte waar de dieren klaar gemaakt werden voor 
de operatie (scheren en verdoven). Maar toch paste iedereen zich aan en werkte 
hard om deze actie tot een succes te maken.  
 
 
 

Even een paar feiten op een rijtje: 
Alle gecastreerde honden met een eigenaar hebben een microchip gekregen en 
hun gegevens met die van de eigenaar zijn vastgelegd in een register. Alle 
straathonden hebben een oormerk gekregen.  

Met deze actie voorkomen we de 
komst van nieuwe puppies die op 
straat geboren worden of gedumpt 
worden door hun eigenaar. 
 
Er zijn ook veel Roemenen die graag 
van deze actie gebruik maken en hun 
hond laten steriliseren 



Helaas hebben we veel honden niet terug kunnen plaatsen op straat of terug 
kunnen geven aan de eigenaar. 12 Volwassen honden en 18 puppies. 
Omwonenden dreigden met vergiftiging als we de straathond terugbrachten of 
met een andere manier van doden. Dat gold ook voor een aantal eigenaren. Zij 
dreigden ook met het doden van de hond. Of zij hadden de hond zo verwaarloosd 
dat we de hond niet meer teruggaven.  

Voor iedereen was het een zware marathon. Om het dierenleed te zien, de opmerkingen 
en soms onmogelijke discussies met de mensen, het terugplaatsen van de honden op 
straat, de honden weer terugleggen aan de ketting. Dat gaat niet in de koude kleren 
zitten. 



Voorlichting geven over waarom een hond 
gesteriliseerd en gechipt moet worden. 
Dit wordt huis aan huis gedaan voorgaand 
aan en tijdens de marathon. 



De voorbereidingen. Wegens de 
voorspellingen van het weer, kou 
en regen, wordt er een tent 
opgezet. 
 

Alle draad benches en transport-
boxen worden allemaal in elkaar 
gezet. De meeste hiervan komen 
uit Nederland. 



Het vangen en ophalen 
van honden.  



Alle honden krijgen een verbandje 
met een nummer, zodat we weten 
waar ze vandaan komen. 



We gaan gewoon door in het 
donker, ook al is er geen 
normaal licht. 

Deze dames zijn altijd van de 
partij. Ze doen administratie, 
zodat elke hond de juiste 
papieren krijgt. 



Regen, kou en modder, maar we 
gaan gewoon door. 

Wachten totdat ze aan de beurt 
zijn. De dierenartsen hebben 
nog veel te doen. 



Dierenartsen Adina en Peter hebben weer geweldig werk afgeleverd. Ze moesten 
meer doen dan alleen sterilisaties. Ook twee amputaties van een poot moesten 
gedaan worden, infusen aanleggen, etc. Prima werk weer ! 



De verzorging na de operatie. Het 
haar van de witte hond zat helemaal 
in de knoop en wordt nu netjes 
bijgeknipt. 



Zo leuk, als de eigenaar echt blij is 
als 'Bengi' terug komt. En als dank, 
stond er een plastic zak met lekkers 
klaar. Coca Cola, een zak heerlijke 
zoete druiven, een paar peren en 
zakjes oploskoffie. 



Dit moedertje met 
haar 8 puppies zijn 
ondergebracht bij een 
vrijwilliger. 

Dit moedertje is nu 
gesteriliseerd, dus dit is 
haar laatste puppy. 



Nog meer puppies. Voor al 
deze puppies worden een 
nieuwe eigenaar gezocht. 



Natuurlijk is er ook een 
aantal katten 
gesteriliseerd. 



Veel halsbanden zijn gedoneerd 
door mensen uit Nederland. En veel 
daarvan hebben we 'weggegeven' 
aan de honden. 



De schoonmaakafdeling. 
Alles moet schoongemaakt worden 
en ontsmet. Gelukkig sponsort 
Aseptix uit Nederland ons.  



Nog zo'n triest geval ... Te mager, open 
plekken in de huid, slechte vacht. Leefde 
op straat in een zigeunerwijk. Men zei dat 
het geen goede hond was, niet waaks, 
blaft niet, te lief. Men wilde hem 
afmaken, of naar het bos brengen of toch 
maar afschieten. Hij zit nu bij Monique in 
huis. We noemen hem Viktor. 

Een triest geval. Heel mager en aan 
een ketting van ongeveer 50 cm. 
Uiteraard geen water in de emmer. 
Geen hondenhok, alleen een schuine 
plank tegen de muur als afdak. We 
hebben deze hond meegenomen en 
niet meer teruggegeven. 
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