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Community dogs zijn honden die op 

straat leven en verzorgd worden door 

de mensen in de omgeving. We hebben 

alle gegevens van de honden vastgelegd 

in een register, welke wordt 

overhandigd aan de lokale overheid. 

Het zit er weer op! Drie dagen lang alleen maar honden en katten gesteriliseerd!  

In totaal hebben we 283 honden en 24 katten gesteriliseerd. Eigenlijk ligt dit aantal 

hoger, want sommige honden konden op dat moment niet geopereerd worden (...te 

jong of om een andere reden) en zullen later door ons alsnog worden opgehaald 

voor een sterilisatie.  

De gesteriliseerde honden hebben ook een microchip gekregen en een deel daarvan, 

de zogenaamde community dogs, hebben ook nog een oormerk gekregen.  

 



Zoals bij elke sterilisatiemarathon is voorlichting een belangrijke onderdeel.   Aan 

de bewoners wordt uitgelegd waarom de honden en katten gesteriliseerd moeten 

worden. Daarnaast wordt ook het belang van chippen en registreren  uitgelegd. 



Wat ons opviel was dat veel mensen voorafgaand aan de marathon al belden om 

een afspraak te maken voor een operatie. Ook veel mensen brachten zelf hun 

hond. Uiteraard werden de meeste honden door de vrijwilligers opgehaald, maar 

toch lijkt het erop dat men gaat beseffen dat het steriliseren en ook microchippen 

van hun hond een hele goede zaak is.  

Wat in dit opzicht ook hielp, was de zeer positieve berichtgeving door de lokale 

media (erg belangrijk in Roemenië) en de positieve houding van de burgemeester 

en locoburgemeester.  

 



De honden gaan in de nieuwe 
hokken van de omgebouwde 
bus.  

In overleg met de bewoners 
worden de honden mee-
genomen.  



In overleg met een bewoonster. Zal ze de 
hond meegeven? 
 
 
Ja, het is gelukt! De hond mag mee. 



Veel bewoners hebben geen auto en willen toch 
graag hun hond brengen om deze te laten te 
steriliseren. De vraag is dan “Hoe breng ik mijn 
hond”. De foto’s laten zien dat met wat improvisatie 
het toch lukt om een hond te brengen.  
 



En nu maar wachten wanneer 
ze aan de beurt zijn voor de 
operatie. 



De tijdelijke dierenkliniek. De wachtkamer en tevens verkoeverruimte voor de 
honden. Op de achtergrond achter het laken is de “operatiekamer”.  



Drie dierenartsen waren aanwezig. Eén 

daarvan is de bekendste dierenarts van 

Roemenie op het gebied van steriliseren van 

honden en katten tijdens marathons. Dokter 

Aurelian werkt zeer professioneel en efficiënt. 

Wij vonden het heel fijn en een eer om met 

hem te mogen samenwerken. 



De honden komen na de operatie 
weer rustig bij. Monique kijkt even 
hoe het gaat met de hond die net 
geopereerd is.  



Sommige honden zijn zo verwaarloosd. 
Naast een sterilisatie krijgen ze meteen 
een opknapbeurt.  
De vrijwilliger in de bench knipt de hond 
terwijl deze nog onder narcose is.  



Blije eigenaren. De sterilisaties zijn goed verlopen. De hond mag weer mee naar 
huis.  
We leggen ook aan de eigenaren uit dat ze hun hond gelukkiger kunnen maken 
door ze een beetje extra aandacht te geven, bv door de hond af en toe van de 
ketting af te halen of gewoon door de hond een aai te geven.  
 
 

 
 



Op het platteland vind je veel honden met 

een dergelijke beschadiging op de neus. Men 

denkt dat als de hond een bepaalde ziekte 

heeft (distemper), dit opgelost kan worden 

door iets te verbranden op de neus. Een 

barbaarse gewoonte van lang geleden en mist 

elke wetenschappelijke c.q. medische 

grondslag. 

De eigenaresse van deze twee puppies is 

overleden. De twee kleintjes bleven achter in 

de tuin en kregen af en toe eten van een 

omwonende. Maar als ze uit de tuin kropen, 

werden ze vaak bekogeld met stenen. Ze 

zitten nu op een opvangadres (bij Monique 

Muis). 



Ook nu weer zien we honden met iets om hun 

nek dat als halsband door moet gaan. Gelukkig 

hebben we nog een voorraad met goede 

halsbanden die gedoneerd zijn door 

verschillende mensen in Nederland. Deze 

honden gaan in ieder geval weer terug naar 

hun baasje met een goede halsband. 



Drie kettingen zaten vastgegroeid in de nek van deze tweejarige hond. De eigenaar 

vond de hond te agressief om de te krappe kettingen te verwijderen. Ondanks 

protesten van de eigenaar hebben we de hond niet meer teruggegeven. 



Mishandeling: de hond wordt aan de staart in 

de rondte geslingerd en werd verschillende 

malen tegen de kop getrapt. We hebben de 

hond meegenomen en uiteraard niet meer 

teruggegeven. Met de hond gaat het goed. We 

zoeken nu een nieuw baasje.  

Deze pup was te jong voor een 

operatie. Hij werd alleen ontwormd 

en kreeg een antivlooien-

behandeling. 



Helaas hebben we een aantal honden overgehouden die niet meer teruggegeven 

konden worden aan de eigenaar of terug geplaatst konden worden op straat. We zullen 

voor 6 puppy’s en 14 volwassen honden een opvangadres / nieuwe eigenaar moeten 

vinden.  

Tot slot willen we nog vermelden dat deze marathon alleen mogelijk was dankzij de 

sponsors uit Nederland en Duitsland én door een ongelofelijk team van vrijwilligers, dat 

keihard gewerkt heeft. IEDEREEN HEEL ERG BEDANKT DAARVOOR!!! 



Hartelijk dank voor uw aandacht 
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