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hondenverblijven,  etc. Heel veel werk, 

waardoor we vaak denken: hoe moeten 

we dit allemaal realiseren? 

Maar om gemotiveerd te blijven, hoeven 

we alleen maar aan de huidige opvang te 

denken. En aan de dreiging met alle 

honden onmiddellijk te moeten vertrek-

ken. De eigenaar van de grond, waar de 

huidige opvang nu is, heeft al een aantal 

keer gedreigd dat wij binnen een paar   

dagen weg moeten zijn. Nu heeft hij ons 

de tijd gegeven tot het voorjaar. 

Een aantal bedrijven heeft al kleine do-

naties toegezegd. Een bedrijf wil voor 

een klein deel beton leveren. Een ander 

bedrijf wil hout leveren voor nieuwe 

hondenhokken. Weer een ander heeft 

zelfs al metalen palen geleverd voor de 

afrastering. We zoeken uiteraard meer 

bedrijven die ons op een of andere    

manier willen sponsoren.  

Het gaat niet alleen om geld, maar ook 

om materialen of klussen die uitgevoerd 

moeten worden, zoals bijvoorbeeld het 

egaliseren van het terrein.  

Een nieuwe opvang in 2011? Het moet 

te realiseren zijn, maar daarvoor hebben 

we wel veel hulp nodig.  

Dat klinkt misschien wel erg optimis-

tisch. Maar toch gaan we ervoor, want 

de eerste stap is gezet. We hebben na-

melijk een stuk grond gevonden, zo’n 

2400 m2. Dat is groot genoeg om een 

nieuwe opvang  te bouwen.  

Buiten Cluj-Napoca, tussen Gilau en 

Foresti ligt een stuk grond aan de snel-

weg, dat eigendom is van een Neder-

lands bedrijf, de DAF-importeur voor 

Roemenië. De directie geeft dit stuk 

grond in bruikleen voor onbepaalde tijd, 

speciaal om een hondenopvang op te 

zetten. Wij waren natuurlijk ongeloof-

lijk blij dat zij dit besloten hadden. Een 

groot stuk grond, niet te ver van de 

stad, op een vrijwel verlaten industrie-

terrein, het kan niet mooier.  

En met medewerking van een Neder-

lands bedrijf, waar geldt “afspraak is 

afspraak”.  

Het bedrijf zelf heeft een vestiging in 

Cluj, waar een aantal zwerfhonden 

rondlopen. Het personeel verzorgt deze 

honden, met steun van de directie. Da-

gelijks geven zij voer en is er onderdak 

voor deze honden geregeld. Arca lui 

Noe, de locale dierenbeschermings-

organisatie, ging er langs om te informe-

ren naar deze honden en heeft vervol-

gens deze honden gesteriliseerd of ge-

castreerd. Het eerste contact was daar-

door gelegd.  

Vervolgens heeft onze voorzitter contact 

gezocht met de directeur om onze plan-

nen uiteen te zetten, aangezien ze elkaar 

vanuit zakelijk oogpunt al kennen. De 

directie besloot mee te werken door het 

stuk grond beschikbaar te stellen.  

Een stuk grond, dat is heel mooi, maar 

slechts het begin. Het terrein is een  

onontgonnen stuk grond, waarop  alles 

nog moet gebeuren. Denk aan egalise-

ren, het aansluiten van gas, water en 

licht, het plaatsen van hekwerken, het 

storten van betonnen vloeren, het plaat-

sen van een gebouw,  het bouwen van 
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Lady Bora en Iuliana van Arca Lui Noe 

bekijken het nieuwe stuk grond 

Enkele weken geleden, toen het overdag nog een aantal graden vroor, meldde een man 

zich bij ons dat hij een paar puppies gevonden had. Zeven puppies in een plastic zak in 

een afvalbak buiten. Nog geen week oud, de oogjes nog gesloten. Snel opgehaald en 

naar een warm (letterlijk en figuurlijk) opvangadres gebracht. 

Kortgeleden weer hetzelfde verhaal. Vier puppies van een paar weken oud, ook weer 

gevonden in een afvalbak. 

Met alle puppies gaat het goed. Voor enkelen hebben we al een nieuw baasje gevonden. 

Puppies tussen het afval 

Gered uit de afvalbak 



Met eigen auto hebben we een aantal 
keer op en neer gereden. De spullen 
waren eindelijk op de plaats van bestem-
ming aangekomen. Nu stond ons huis 
vol! 

De volgende dag hebben we de spullen 
met Arca lui Noe verdeeld. Lady Bora en 
Iuliana waren bijzonder verrast over alles 
wat zij kregen. Zonder dat er een tegen-
prestatie tegenover werd gesteld. Want 
dat is wat zij gewend zijn van de Roeme-
nen. 

De enige tegenprestatie die wij vragen is 
de spullen goed te gebruiken. Wel, één 
ding is zeker, alles zal ten goede komen 
aan de honden en katten in Cluj. 

Nogmaals hartelijk dank aan iedereen die 
ons het afgelopen jaar geholpen heeft! 

Aan het eind van 2010 hebben we een 
transport georganiseerd om allerlei spul-
len voor honden en katten van Neder-
land naar Cluj-Napoca te brengen. Meer 
dan 30 transportboxen, 150 dekbedden, 
dekens, zakken voer, manden, anti-vlo-
middelen, shampoos, vitamines, etc, 
werden ingezameld voor de dieren in 
Roemenië. 

We begonnen met het idee om een paar 
transportboxen of hondenkooien te rege-
len voor Arca lui Noe. Deze dierenbe-
schermingsorganisatie in Cluj had maar 
een paar kooien, de meeste daarvan wa-
ren zelfs kapot. De boxen worden ge-
bruikt voor transport of om een dier 
tijdelijk in te plaatsen na een operatie. 
 

Via de website marktplaats.nl zochten 
we naar tweedehands kooien, met name 
grote kooien. Daar hebben we een aantal 
gekocht voor een lage prijs. Omdat we 
rondvertelden wat we zochten, ging het 
balletje al snel rollen. Via andere organi-
saties en dierenliefhebbers in Nederland 
kregen we veel reacties en uit allerlei 
hoeken hulp aangeboden. Kooien wer-
den gratis of voor weinig geld weggege-
ven, spullen werden voor ons ingeza-
meld, de dekbedden kwamen van een 
hotel dat zijn beddengoed vervangen 
had, een soort kringloopwinkel gaf spul-
len weg. We stonden echt versteld van 
de reacties én de spullen die we kregen. 
Nogmaals iedereen bedankt! 

Alles werd opgeslagen bij één van onze 
ouders in de garage, die vervolgens hele-
maal vol stond. Ook voor deze mede-
werking bedankt! 

Nu nog een zo’n goedkoop mogelijk 
transport regelen. Dat lukte via een klein 
Roemeens transportbedrijf dat ook op 
Nederland reed. Twee weken later dan 
vooraf was opgegeven, kwam de chauf-
feur eindelijk en heeft alles naar Cluj 
gebracht. Door de vele sneeuw kon de 
vrachtwagen niet bij ons huis komen en 
werden de spullen in de buurt langs de 
kant van de weg in de berm gelost. 
 

Hartelijk dank voor alle hondenspullen! 

Unieke samenwerking met gemeente 
 

Floresti, de gemeente aangrenzend aan Cluj-Napoca, wil samen met 

Arca lui Noe het probleem van de zwerfhonden aanpakken. 

Deze gemeente ziet in dat dit probleem alleen maar aangepakt kan 

worden door de honden te steriliseren. Daarvoor heeft zij de hulp 

van de dierenbeschermingsorganisatie Arca lui Noe ingeroepen. 

Dit is een unieke ontwikkeling. Slechts enkele gemeentes in  

Roemenië werken samen met locale organisaties, terwijl dit tot hele 

goede resultaten kan leiden. 

Hoe de samenwerking tussen de gemeente Floresti en Arca lui Noe 

zal verlopen, moet nog worden uitgewerkt. Maar de eerste stappen 

zijn in ieder geval gezet. In onze volgende nieuwsbrief zullen we u 

hierover meer vertellen. 
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De spullen worden ingeladen in Wijchen  

En daar stonden we dan met de spullen 

in de berm langs de weg 


