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Om deze hele actie te realiseren hebben 
we gelukkig een sponsor gevonden die 
een deel van de kosten van de marathon 
voor zijn rekening neemt. De kosten,  
15 euro voor een sterilisatie, zijn voor 
deze actie niet hoog, maar als je er tus-
sen de 40 en 50 per dag wilt uitvoeren, 
loopt het bedrag snel op. Bovendien 
komen de kosten van de vaccinaties en 
de oormerken daarboven op. 

Met het nest puppies is overigens alles 
goedgekomen. We hebben ze onderge-
bracht bij een opvangadres en zijn nu op 
zoek naar nieuwe eigenaren. En natuur-
lijk hebben we ondertussen de moeder 
gesteriliseerd. 

Wilt u ons helpen de sterilisatiemara-
thon tot een succes te maken, sponsor 
ons dan. Een sterilisatie kost 15 euro, 
een vaccinatie tegen hondsdolheid  
nog geen euro. U ziet, het hoeft niet 
veel te zijn, om de zwerfhonden te kun-
nen helpen. 

Op 14 en 15 juli organiseren wij een 
sterilisatiemarathon in een zigeunerwijk 
aan de rand van Cluj-Napoca. In deze 
wijk lopen zoveel honden vrij rond dat 
een dergelijke actie hard nodig is. Wij 
willen niet alleen zwerfhonden sterili-
seren, maar ook honden met een eige-
naar. Deze honden kunnen gratis wor-
den gesteriliseerd. 

Het betreft de wijk Patarăd, gelegen 
naast de vuilnisbelt van Cluj-Napoca. 
Enkele weken geleden kwamen wij daar 
voor het eerst. Een bewoonster vroeg 
hulp om een nestje puppies te redden. 
Toen we daar kwamen, schrokken we 
van de situatie. Niet alleen over hoe de 
mensen leven, maar ook over de leef-
situatie van de honden. De mensen  
wonen in zeer armoedige huisjes en pro-
beren te overleven van wat het afval hen 
biedt. 

In de wijk leven ook veel zwerfhonden, 
die zich onbelemmerd kunnen voort-
planten. Sommige bewoners proberen 
dit probleem op eigen wijze op te lossen 
door de honden af te maken. De ver-

halen, bevestigd door de bewoners, over 
de wijze waarop dat gebeurt, zullen wij 
u besparen. Het trieste is dat kinderen 
deze praktijken overnemen, waardoor 
er een cultuur ontstaat dat dieren met 
steeds minder respect behandeld wor-
den. 

Door onze actie kunnen we de groei van 
de hondenpopulatie in deze wijk beteu-
gelen. We komen met een team vrijwil-
ligers en gaan aan de slag. Twee dieren-
artsen zullen continue sterilisaties/-
castraties uitvoeren. Elke hond krijgt 
ook een vaccinatie tegen hondsdolheid 
en een oormerk zodat altijd te zien is dat 
deze hond geholpen is. 

Vooraf zullen wij een aantal keren de 
wijk bezoeken om bekendheid te geven 
aan onze actie en affiches verspreiden. 
Dit is niet voldoende omdat de meeste 
bewoners niet kunnen lezen of schrij-
ven. Vooral via mond-tot-mondreclame 
moet het nieuws verspreid worden. Dit 
zal zeker tot discussies leiden, omdat 
velen het steriliseren niet als oplossing 
zien. 

Juli 2012 

Op zoek naar eten. 

Patarăd, een zigeunerwijk aan de rand van Cluj-Napoca. 



Een moederhond met 5 puppies, ik vind ze bij een afvalcontainer. 
Mee naar huis nemen kan niet, want we hebben al te veel  
honden. In overleg met een collega besluiten we ze daar te laten 
met voldoende water en voer.  

Ik maak foto’s en plaats deze meteen op Facebook met de oproep 
‘wie helpt dit moedertje met haar puppies?’.  

En met succes! Een vrouw uit Cojocna, een dorp op 20 km van 
Cluj-Napoca, reageert. Zij wil helpen en neemt de moeder met 
haar puppies in huis. Voorwaarde is dat wij haar helpen met deze 
honden. Uiteraard! Daar zijn wij voor!  

Dit alles vindt plaats in de maand juni 2011. Ondertussen is de 
moeder helemaal aangesterkt en zijn de puppies opgegroeid tot 
mooie, sterke, jonge honden. We hebben ze allemaal gevacci-
neerd en gesteriliseerd/gecastreerd. Begin dit jaar is moeder  
Linda en een van haar kleintjes Maggy, geadopteerd door een 
stichting in Duitsland. In mei is Suzie ook naar deze stichting  
gegaan. Voor Johnny, Blackie en Lady zoeken we nog steeds een 
plekje, maar we zijn ervan overtuigd dat dit gaat lukken. 

Dit is een voorbeeld van het werk dat wij doen. Wij helpen 
zwerfhonden. We geven medische hulp aan zieke en verzwak-
te dieren, wij steriliseren en vaccineren en indien nodig  
zoeken wij tijdelijke opvang en uiteindelijk een nieuwe eige-
naar. Dit alles met het uiteindelijke doel het aantal zwerf-
honden op straat te verminderen. 

Hoe gaan we te werk... 

Pagina 2 Nieuwsbrief nr. 4 

Puppies gered uit kadaverput 
 

één puppy het niet gered, niet sterk ge-

noeg, maar de anderen zijn ondertussen 

allemaal ondergebracht bij een nieuwe 

eigenaar. Vier in het dorp waar Ad en 

Janneke wonen en voor de laatste pup, 

Bella, vroeg Janneke onze hulp. Geluk-

kig konden we helpen. We hebben een 

nieuwe eigenaar in Duitsland gevonden 

en daar is Bella nu. 

Op het platteland in Roemenië zijn er 

speciale putten in de grond geslagen 

waarin boeren hun kadavers kunnen  

gooien. De natuur zorgt dan voor de 

verdere afbraak. Janneke en Ad, een Neder-

lands stel, dat al jaren in Oarba de Mures 

een boerderij runt, brachten een kadaver 

van een koe naar zo’n put. Daar aange-

komen hoorden zij gepiep in de diepte. 

Puppies! Wat nu? Zo’n put is ongeveer 5 

meter diep, hoe krijgen we die eruit? 

Terug naar de boerderij, hulp en materiaal 

halen. 

Een constructie van balken over de put ge-

maakt, een ladder eraan gebonden en  

iemand met een emmer naar beneden. Wat 

een opgave om daar naar beneden te gaan, 

maar wel zes puppies in de emmer mee 

naar boven genomen. Gered! Puppies van 

een week oud! 

Janneke heeft ze onder haar hoede geno-

men. Gevoed met koeienmelk en een warm 

plekje van stro in de stal. Van de zes heeft 

Achtergelaten bij een afvalcontainer. 

Bella, gered uit de put. 

Janneke bij de kadaver put. 

Een bijzondere vermelding verdient de firma Aseptix. Zij hebben een pallet 
vol desinfecteermiddelen aan ons geschonken. Onze opvangadressen, de  
dierenartsen waarmee wij samenwerken en  
uiteraard wijzelf kunnen deze middelen heel goed 
gebruiken. Heel erg bedankt voor deze donatie. 

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

http://www.facebook.com/zwerfhondenroemenie


bedanken. Bijvoorbeeld Geert, die 
ons gratis opslagruimte geeft,  
familie Muis die helpt inzamelen 
en zorgt dat alles goed verpakt 
wordt, degenen die voor ons 
spontaan voer en hondenspullen 
inzamelen, degenen die her en der 
in Nederland spullen ophalen, 
degenen die ons financieel steu-
nen, etc. We kunnen niet iedereen 
noemen, maar wij staan elke keer 
weer verbaasd over de steun die 
we krijgen. Heel erg bedankt alle-
maal! 

In april dit jaar hebben wij opnieuw 
een transport georganiseerd van 
Nederland naar Cluj-Napoca. Onze 
opslag in Nijmegen stond helemaal 
vol met voer, hondenbedden, de-
kens, medicijnen, speeltjes, etc. 
Allemaal spullen die in Roemenië 
hard nodig waren. 

Alles is goed aangekomen met dank 
aan de Roemeense vervoerder en 
veel spullen zijn al verdeeld over 
onze opvangadressen. 
Iedereen die ons in de afgelopen 
tijd geholpen heeft, willen wij  

 Hulp uit Nederland 

Lucky! 
 
Dit hondje werd verzorgd door 
een zigeunerfamilie, die in een 
zeer armoedig huisje woonde. 
Eén van de omwoners stoorde 
zich aan hun aanwezigheid en 
stak het huisje in de brand.  
Gelukkig raakte niemand van de 
familie gewond, helaas gold dat 
niet voor de huisdieren. Een 
nestje puppies werd verkoold 
teruggevonden. Het hondje op 
de foto leefde gelukkig nog, 
maar had wel brandwonden aan 
zijn oren, zijn kop en zijn rug. 
Gelukkig hebben we hem op een opvangadres kunnen plaatsen, 
waar hij weer opknapte. 
Hij is begin dit jaar voor adoptie naar Duitsland gegaan en leeft nu 
bij een fijne familie. Met recht heet dit hondje nu Lucky. 

Imara Welfing 

Petra Muis 

Monique Muis 

Ben Welfing 

Veldstraat 3 

6533 CA Nijmegen 

 

Telefoon: 024 3506226 

E-mail: info@steundezwerfhondeninroemenie.nl 

 

Bank: 45 46 38 507 

IBAN: NL 10ABNA0454638507 

www.steundezwerfhondeninroemenie.nl 

Sponsoractie groot succes 

Voor de tweede keer hebben Annie en Huub, een echtpaar uit 

Maastricht een inzamelactie voor onze stichting georganiseerd. 

In maart dit jaar hebben zij tien dagen met een stand in de  

dierenspeciaalzaak Tom & Co in Lanaken (België) gestaan. Zij  

vroegen klanten voer te doneren voor de zwerfhonden in Roe-

menië. Hiermee hebben zij ruim 1000 kg voer en ook nog 6 kg 

melkpoeder voor puppies ingezameld. Een geslaagde actie dus. 

Annie en Huub, nogmaals heel erg bedankt voor jullie inspan-

ningen. Wij vinden het echt geweldig wat jullie voor ons gedaan 

hebben.  

Alle spullen worden ingeladen in Nijmegen. 

Nu in goede handen. 

Annie en Huub met hun stand. 
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