Jaaroverzicht 2013
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 de
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 registreren van honden met een eigenaar
 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 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 in Cluj 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, achterhaald 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 moeten
worden.
NUCA Animal Welfare heeft hiervoor een projectplan
geschreven, welke voor een deel is overgenomen in
de nieuwe nationale wetgeving betreffende de
hondenproblematiek. Deze wet is eind vorig jaar
doorgevoerd en bevat veel goede elementen, zoals
al genoemd het micro-chippen en registreren van
honden en het verplicht castreren van honden met
een eigenaar. Maar helaas bevat deze wet ook een
passage over het doelgericht afmaken van de
zwerfhonden. Hierover is, en terecht, veel ophef ontstaan binnen veel Europese landen en
heeft ook de gemoederen in Roemenië ernstig verhit.
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3.2 Het steriliseren van honden
In 2013 hebben wij samen met NUCA Animal
Welfare in drie gemeenten een sterilisatiemarathon georganiseerd. Er zijn toen 1031 honden
gecastreerd, en een nog groter aantal heeft een
microchip gekregen, namelijk 1196 honden, welke
allemaal vastgelegd zijn in een register.
Naast de marathons zijn door het jaar heen nog
eens meer dan 350 dieren gecastreerd.
In 2014 zal onze aandacht uiteraard weer uitgaan
naar het steriliseren van zoveel mogelijk honden en
katten. We zullen weer marathons organiseren,
eventueel samen met een Zwitserse organisatie die
in de provincie Cluj wil gaan helpen met dergelijke
projecten.

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, gewonde en oude honden of
honden die op een locatie achtergelaten zijn waar zij geen
overlevingskansen hebben. Wij zorgen voor de medische
verzorging en een tijdelijk onderkomen op een
opvangadres, ook wel foster-adres genoemd. Vervolgens
zoeken wij naar een nieuwe eigenaar.
In het afgelopen jaar hebben wij ongeveer 250 honden opgevangen. Voor ongeveer 170
honden hebben we een nieuw baasje gevonden, voor het overgrote deel via organisaties in
Duitsland. Het blijft helaas moeilijk om een goed baasje in Cluj te vinden. Mensen geven de
voorkeur aan een rashond of de omstandigheden voldoen niet aan onze eisen. Zo willen we
absoluut niet dat één van onze opvanghonden dag en nacht aan de ketting komt te liggen.
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3.4 Voorlichting en educatie
In het afgelopen jaar zijn we de campagne gestart ‘Microchip uw hond’. Middels flyers,
posters en spotjes op regionale tv en nationale radio geven we het belang aan van het
microchippen en registreren van een hond.
In samenwerking met het College van Dierenartsen in Cluj hebben we bewerkstelligd dat alle
dierenartsklinieken de microchip voor een zeer gereduceerde prijs aanbieden. Hierdoor is het
microchippen van de hond en registreren door de dierenarts zeer laagdrempelig geworden
voor veel eigenaren.
In 2013 zijn we gestart met ons educatieprogramma voor
scholen. Op een aantal scholen hebben wij les gegeven aan
kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar. We gaan hiermee
uiteraard door. Met name in het tweede gedeelte van 2014
zullen we hiermee intensief aan de slag gaan en is het
streven om rond de 100 scholen ons educatieprogramma aan
te bieden.
Naast de doelgerichte acties geven wij continu informatie aan
mensen tijdens onze dagelijkse werkzaamheden, tijdens
telefoongesprekken, tijdens gesprekken op straat, door onze
flyers, posters, etc.
Om daadwerkelijk de toekomst voor de honden in Roemenie
te verbeteren, is er een mentaliteitsverandering nodig.
Vandaar dat voorlichting en educatie steeds meer aandacht krijgt binnen onze manier van
werken.
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, organiseren we meestal
tweemaal per jaar een transport naar
Roemenie.
In 2013 hadden we in augustus een
transport, het tweede vond plaats begin
2014.
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4. Financieel jaaroverzicht 2013
Omschrijving

Inkomsten

Donaties
Donatie via Geef Gratis
Adoptie op afstand
Inzamelactie voor sterilisatiemarathon
Inzamelactie Fenna Operatie
Inzamelactie Tasha rolstoel
Inzamelactie familie Dobbinga (via Geef Gratis)
Donatie voor aanschaf halsbanden
Opbrengst collectebussen
Janneke Vos verkoop boek en vogelhuisjes

Uitgaven

5.564,18
648,00
995,00
227,50
1.500,00
119,00
513,00
80,00
1.023,45
315,00

Betaling ABN-AMRO zakenrekening
Website
Folders
Overig

148,02
25,41
171,82
2,50

Sterilisaties, vacinaties, chippen, medische zorg
Sterilisatie marathons
Kosten transport naar Roemenie (voer, medische spullen en diverse
hondenmaterialen)
Donatie aan Radu Termure voor afgebrande asiel
Medische zorg Fenna
Aanschaf halsbanden
Donatie aan Nuca voor Microchip campagne Apahida

4.766,39
2.500,00

€ 10.985,13
Eindbalans 2012

€ 1.576,46

Eindbalans 2013

€ 2.828,83

*

482,00
175,00
879,89
81,73
500,00
€ 9.732,76

Doordat de kosten van de operatie van Fenna mee zijn gevallen is in overleg met de grootste donateur een
deel van donatie naar de rolstoel van Tasha gegaan. De donatie voor Tasha is begin 1014 besteed (€ 380,-).

** Deze actie om geld in te zamelen vond plaats in de tweede helft van 2012.
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