Jaaroverzicht
Stichting Steun de Zwerfhonden in Roemenië

1. Algemeen
In maart 2010 hebben wij Stichting Steun de Zwerfhonden in Roemenië (SZR) opgericht.
Stichting SZR is zowel actief in Nederland als in Roemenië. In Nederland vragen wij aandacht
voor het dierenleed van de zwerfhonden en verzamelen wij geld en hulpmiddelen. De twee
bestuursleden, Petra Muis en Imara Welfing, houden zich daar mee bezig met de hulp van
een aantal actieve vrijwilligers.
In Cluj-Napoca zijn de twee bestuursleden Ben Welfing en Monique Muis actief. Zij wonen
daar en geven direct hulp aan zwerfhonden. Zij geven voer, brengen ze naar de dierenarts
voor een sterilisatie of voor een andere medische behandeling, nemen honden in huis,
zoeken een nieuwe eigenaar, etc.
De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 09217714.
Daarnaast is Stichting SZR door de belastingdienst erkend als een "Algemeen Nut Beogende
Instelling". Dit betekent dat donaties aan de stichting aftrekbaar zijn van de belasting.

2. Samenwerkingspartner NUCA Animal Welfare
Sinds juli 2011 werkt Stichting SZR intensief samen met de Roemeense dierenbeschermingsorganisatie NUCA Animal Welfare. Eén van onze bestuursleden, Monique Muis, is namelijk in
het bestuur gegaan van deze organisatie en bepaalt samen met de twee andere
bestuursleden het dagelijkse beleid.
NUCA Animal Welfare is opgericht in Cluj-Napoca in 2006. Net als bij ons is het belangrijkste
doel van deze stichting het verminderen van het aantal zwerfhonden.
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3. Doel
Zoals reeds vermeld is het doel van de Stichting SZR en NUCA Animal Welfare het structureel
verminderen van het aantal zwerfhonden in Roemenië, te beginnen in de provincie Cluj. Dit
willen wij bereiken door:
 Het micro-chippen en registratie van alle honden;
 Het steriliseren van zwerfhonden en honden met een eigenaar;
 Het opzetten van adoptieprogramma’s voor achtergelaten honden;
 Het geven van voorlichting en educatie;
 Het inzamelen van voer en materialen voor honden en katten.
3.1. Het micro-chippen en registreren van alle honden
Om de hondenpopulatie in Cluj onder controle te krijgen, is een brede aanpak nodig. Naast
het castreren van alle honden, is het ook nodig de honden te voorzien van een micro-chip en
ze te registeren in een soort kadaster. Het blijkt namelijk dat 95% van de gevonden honden
op straat, zijn achtergelaten door de voormalige eigenaar. Door deze aanpak kan door het
scannen van de chip, in de nek van de hond, achterhaalt worden wie de eigenaar is en kan
de politie indien nodig verdere maatregelen nemen. Dit betekent zo nodig boetes uitdelen en
eventueel honden in beslag nemen. Voor fokkers, zieke en oude honden gelden andere
regels, maar ook zij zullen in dit registratiesysteem vastgelegd worden.
Dit project is opgesteld door NUCA Animal Welfare en wordt nu heel langzaamaan omarmd
door de overheid. Zo neemt een grote commune (een groep dorpen) aan de rand van de
stad Cluj-Napoca, de eerste stap om samen met NUCA alle honden in haar regio te castreren,
te micro-chippen en te registreren. Dit zal in het voorjaar van 2013 plaatsvinden. Het streven
is dat meerdere communes en uiteindelijk ook Cluj-Napoca, zullen volgen.
3.2. Het steriliseren van honden
Samen met NUCA Animal Welfare hebben wij in 2012 twee sterilisatiemarathons gehouden.
Er zijn toen in totaal 245 honden en 20 katten gesteriliseerd. Naast de marathons zijn door
het jaar heen nog eens 155 dieren gesteriliseerd. Dit betekent dat we in 2012 meer dan 400
dieren hebben gesteriliseerd.
Het doel is om in 2013 vier à vijf sterilisatiemarathons te organiseren in de omliggende
gemeentes van Cluj-Napoca.
3.3. Adoptie van achtergelaten honden
Ofschoon ons hoofddoel niet het redden is van zwerfhonden, vangen we uiteraard honden
op die zich niet (meer) kunnen redden op straat. Het gaat hierbij voornamelijk om puppies,
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gewonde en oude honden. Wij zorgen voor de medische verzorging en een tijdelijk
onderkomen op een opvangadres. Vervolgens zoeken wij een nieuwe eigenaar.
Ongeveer 250 honden zijn het afgelopen jaar via de organisaties Fellchen in Not e.V. en
Menschen fűr Fellnasen e.V. in Duitsland geadopteerd. Voor slechts 10-15 honden hebben
we een goede eigenaar in Cluj kunnen vinden.
3.4. Voorlichting en educatie
In het afgelopen jaar hebben wij twee evenementen georganiseerd voor de inwoners van
Cluj-Napoca. Op deze dagen gaven wij demonstraties met honden, informatie over honden
en hun gedrag, er was een wedstijdelement, ballonnen, facepainting, etc. Kortom leuke
ontspannende dagen voor alle geïnteresseerden.
Naast deze evenementen hebben we met een stand, met honden, gestaan op een
evenement van een middelbare school. En we hebben in navolging van de
sterilisatiemarathons een poppentheater georganiseerd voor de kinderen uit deze regio, met
als onderwerp hoe ga je om met honden.
Al onze activiteiten hebben aandacht in de lokale media gekregen.
Daarnaast geven wij continu informatie aan mensen door middel van onze werkzaamheden.
Dagelijks aan de telefoon of op straat.
3.5. Inzamelen van voer en materialen voor honden en katten
In Nederland zamelen wij voer, medicijnen en allerlei materialen in voor onze honden, en
ook katten, die op de opvangenadressen in de provincie Cluj verblijven. We hebben een
aantal vrijwilligers, die zich hiervoor inzetten. Vanuit Nijmegen, waar ons centrale
inzamelpunt zit, hebben wij in 2012 twee grote transporten naar Roemenië georganiseerd.
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4. Financieel jaaroverzicht
Omschrijving
Maandelijkse automatische overschrijvingen
Donaties
Donaties via Geef Gratis
Donaties t.b.v. adoptie op afstand
Inzamelactie studentenvereniging OV Pleiadis
Inzamelactie familie Goddard
Inzamelactie brand asiel Cluj*
Donatie ten behoeve van mobiele kliniek
Opbrengst collectebussen

Inkomsten
1.923,50
1.733,33
95,00
120,00
380,00
300,00
175,00
1.500,00
356,00

Betaling ABN-AMRO zakenrekening
Kamer van Koophandel
Website
Contributie zwerfhonden conferentie
Folders
Overig

Uitgaven

30,00
24,08
24,99
25,00
113,05
127,34

Sterilisaties, vaccinaties, chippen, medische zorg
Kosten transport (2x) naar Roemenie
Kopen voer AFP
Donatie aan mobiele kliniek NUCA
Totaal

€ 6.582,83

Eindbalans 2011
Eindbalans 2012

€ 1.868,58
€ 1.576,46

4.020,49
900,00
90,00
1.500,00
€ 6.854,95

* Het bedrag is begin 2013 overgemaakt naar het betreffende asiel.
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