Nieuwsbrief nr. 3
Sterilisatie ja, Euthanasie Nee!
Deze leus was regelmatig te lezen tijdens
de vele protestacties, die de afgelopen
maanden zijn gehouden. Niet alleen in
Roemenië, maar vooral ook in het buitenland. Roemenië wil het zwerfhondenprobleem aanpakken door de honden
massaal af te maken. Onder druk van
met name het buitenland, zijn deze plannen voorlopig uitgesteld.
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laten inslapen op een humane wijze bestaat niet in Roemenië. Het systeem is
vergeven van corruptie en op allerlei
manieren probeert men geld te onttrekken voor eigen winstbejag.

Roemenië kampt al jaren met teveel
zwerfhonden, dat grotendeels is ontstaan in de tijd van Ceausescu. Schattingen van het aantal zwerfhonden liggen
tussen de 1 en 3 miljoen. Een groot probleem dus. De overheden hebben de
afgelopen jaren niets gedaan of foutief
ingegrepen. Vergiftiging, laten verhongeren in een asiel of grof geweld gebruiken. De meest gruwelijke methoden
werden en worden nog steeds gebruikt
om de honden te doden.

In drie jaar tijd zijn er in Boekarest
100.000 honden gedood. De kosten
bedroegen 5 miljoen euro. Na deze drie
jaar was het aantal straathonden niet
gedaald. Ook de World Health Organization heeft verklaard dat het doden van
zwerfhonden het probleem niet oplost.
Zij geeft aan dat het verminderen van
het aantal zwerfhonden alleen maar kan
worden gerealiseerd door grootschalige
castratie- en sterilisatieprojecten. Hierdoor neemt op termijn het aantal zwerfhonden af. Ook in Roemenië laat de
praktijk dit zien. In de stad Oradea is het
aantal honden na 4 jaar met 90% verminderd.

Als je niets over de problematiek weet,
is een logische gedachtegang de dieren
op een humane wijze af te maken. Los
van het feit dat dit niet de oplossing is,

Door een bijtincident in Boekarest laaide
de discussie weer op en werd de roep
om euthanasie groter. Een wetsvoorstel
om de honden te euthanaseren zette de

dierenbeschermingswereld op zijn kop.
Allerlei protestacties en demonstraties
werden in alle grote steden in Europa
gehouden. Handtekeningen werden
massaal ingezameld en parlementsleden
werden overladen met protest-emails.
En met succes. Het wetsvoorstel is afgekeurd en het Roemeense parlement
moet met een nieuw plan komen. Het is
nu afwachten of zij daadwerkelijk met
een goed plan komen om het zwerfhondenprobleem aan te pakken of dat het
eigen belang weer de boventoon gaat
voeren. Los van wat het nieuwe wetsvoorstel gaat inhouden, stichting SZR zal
zich blijven inzetten om de zwerfhondenproblematiek op de juiste manier aan
te pakken, namelijk via sterilisatieprojecten.
Wij hopen op uw steun!

Stichting Steun de Zwerfhonden in Roemenië zit sinds 2 maanden op
Facebook. Ga naar onze pagina en volg de dagelijkse activiteiten.

Sterilisatieproject groot succes
In onze vorige nieuwsbrief vertelden we dat de burgemeester van
Floresti, een dorp grenzend aan Cluj-Napoca, wil samenwerken
met Arca lui Noe om de strijd met het zwerfhondenprobleem aan
te pakken. Ook hij gelooft dat dit alleen op te lossen is door de
honden te castreren en te steriliseren.
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In vijf zaterdagen heeft Arca lui Noe 130 honden gevangen en deze
laten behandelen door een dierenarts. Zowel de dierenarts als Arca
lui Noe kregen een kleine vergoeding van de gemeente. Nu de
meeste zwerfhonden in Floresti gecastreerd zijn, heeft de burgemeester besloten het project voort te zetten. Hij wil dat alle eigenaren van een hond benaderd en overtuigd worden om hun hond
te laten behandelen. Zij laten immers hun honden los rondlopen
en dit zorgt natuurlijk voor de nodige aanwas van puppies.

Verlost van ingegroeide halsband!
We vonden Jamie met een hele dikke,
met vocht opgezette nek. Verschillende
materialen waren om zijn nek gesnoerd.
Waarschijnlijk dienend als halsband.
Aangebracht toen hij jong was en
‘vergeten’ te verwijderen of aan te passen aan zijn groei.

Deze zogenaamde halsbanden zaten vastgegroeid in zijn huid en moesten onder
narcose worden verwijderd. Het gevolg
was openliggende huid rondom zijn nek
en een paar nekkwabben.

Jamie wordt bevrijd van de snoeren om
zijn nek.

Dit is het resultaat.

Jamie, ongeveer 8 maanden oud, is hersteld en weer een vrolijke, energieke

hond. Hij is niet meer teruggebracht
naar zijn eigenaar, een oude vrouw,
maar naar een nieuw baasje in Duitsland
gegaan. Daar worden tijdens een laatste
operatie de kwabben onder zijn nek verwijderd.

Jamie, wachtend op een nieuw baasje.

Stichting SZR in bestuur Roemeense organisatie
Een van onze bestuursleden, Monique Muis, neemt plaats in het bestuur van Nuca. Dit is naast Arca lui
Noe, de tweede dierenbeschermingsorganisatie in Cluj-Napoca. Nuca heeft in het afgelopen jaar nauwelijks activiteiten uitgevoerd en heeft vervolgens besloten de stichting over te dragen aan Iuliana Zuber en
Monique Muis. Zij gaan samen Nuca nieuw leven inblazen en zullen zich hoofdzakelijk richten op sterilisatieprojecten, niet alleen in de stad Cluj-Napoca, maar ook in de omliggende dorpen. Het streven is hierbij
zoveel mogelijk de locale overheden te betrekken. Door deze samenwerking komt u steun en hulp nog
directer op de juiste plaats terecht.

