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onder andere om materialen als dekens, 
oude dekbedden, hondenkooien, medi-
cijnen en speeltjes. En uiteraard ook om 
geld, want dat is hard nodig om hulp te 
kunnen geven en projecten te kunnen 
ondersteunen. 

Als stichting zijn we nu een paar maan-
den bezig en we horen veel goede reac-
ties. Ook  hebben we onze eerste actie 
achter de rug en hebben hierdoor een 
mooi bedrag opgehaald.  
Met deze nieuwsbrief willen we u op de 
hoogte brengen van de leefsituatie van 
de zwerfhonden in Roemenië. Daarnaast 
willen wij u ook vertellen wat we doen 
en wat onze plannen voor de toekomst 
zijn. Leest u daarom deze en de volgen-
de nieuwsbrieven en bepaal of u ons op 
één of andere wijze wilt ondersteunen. 

In maart 2010 zijn wij gestart met Stich-
ting Steun de Zwerfhonden in Roeme-
nië. De naam zegt natuurlijk genoeg 
over het doel van de stichting. Is dat dan 
nodig, hulp voor  zwerfhonden? Ja, heel 
hard nodig. Veel honden in Roemenië 
worden slecht behandeld of geheel aan 
hun lot overgelaten. 
Wij vieren zijn gestart met de stichting 
omdat we iets voor deze honden willen 
doen. 

Twee van ons, Monique en Ben, wonen 
in Roemenië, in Cluj-Napoca en wij zien 
hoe hier wordt omgegaan met dieren. Je 
ziet op straat veel zwerfhonden, regel-
matig dode honden, sterk vermagerde of 
zieke honden en puppies. De meeste 
Roemenen halen hun schouders daar-
voor op.Wij willen Roemeense dieren-
liefhebbers, die zich actief voor dieren 
inzetten, ondersteunen. Zo is in Cluj de 
dierenbeschermingsorganisatie Arca lui 
Noe, die zich inzet voor katten en hon-
den, actief. Zij vangen dieren op, zorgen 
voor medische verzorging en sterilisaties 
en zoeken naar mogelijkheden voor 
adoptie. Als belangrijkste  

activiteit zien zij het steriliseren van 
zwerfhonden om zo het zwerfhonden-
probleem aan te pakken. Deze totale 
aanpak spreekt ons aan. Naast hulp bie-
den aan dieren, is een structurele aanpak 
van het zwerfhondenprobleem nodig. 
En uit onderzoek blijkt dat dit alleen 
maar kan  door grootschalige sterilisatie-
projecten. 

Een dergelijke organisatie willen wij op 
allerlei manieren helpen. Bijvoorbeeld 
heel praktisch (door Monique) door te 
helpen op de opvang of door een ge-
wonde hond ergens op te halen, maar 
ook door een deel van een dierenartsre-
kening te betalen of door het opzetten 
van en (deels) financieren van sterilisa-
tieprojecten. Wij kunnen dus op allerlei 
manieren hulp gebruiken. Wij vragen 
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De honden op de opvang krijgen hun overheerlijke kip. De kip  wordt gedoneerd door  

een plaatselijke fastfoodbedrijf. 

Een nieuwe hond op de opvang krijgt 

een vaccinatie. 



Help ons om de mobiele kliniek zo snel mogelijk in te zetten 
operatie-instrumenten, verlichting, kast-
jes etc. Hiermee willen wij Arca lui Noe 
helpen door geld in te zamelen. Wij 
doen een beroep op u. Als u net als wij 
gelooft dat het steriliseren van zwerfhon-
den de enige oplossing is om dit pro-
bleem aan te pakken, kunt u dit project 
ondersteunen door een donatie te doen 
op ons rekeningnummer 45 46 38 507 
t.n.v. Zwerfhonden Roemenië onder 
vermelding van Project Mobiele Kliniek. 

Voordat we samen met Arca lui Noe de 
medische uitrusting bijeen hebben, zal de 
auto natuurlijk niet stil staan. De bus 
wordt nu voornamelijk gebruikt om 
meerdere honden in een keer op te halen 
en naar de dierenarts te brengen voor 
een sterilisatie en vervolgens weer terug 
te plaatsen. We zijn blij dat we Arca lui 
Noe hebben kunnen helpen met de aan-
schaf van de bus, maar het zou nog beter 
zijn om deze zo snel mogelijk om te bou-
wen  tot een echte mobiele kliniek. 

Arca lui Noe, de locale dierenbescher-
mingsorganisatie in Cluj, heeft begin 
augustus dit jaar een tweedehands trans-
portbus aangeschaft. Deze bus moet een 
mobiele kliniek worden, waarmee onder 
andere sterilisaties op locatie uitgevoerd 
kunnen worden.  

Arca lui Noe wil steriliseren in bepaalde 
wijken of industrieterreinen, waar zeer 
veel zwerfhonden rondlopen. Maar daar-
naast wil zij ook speciale sterilisatiedagen 
organiseren, waarop de kliniek een hele 
dag in een bepaalde wijk staat en sterili-
saties aanbiedt. Mensen kunnen hun ei-
gen hond of zwerfhonden uit de buurt 
brengen voor een sterilisatie.  

Dankzij de bemiddelde rol van onze 
stichting heeft een Amerikaans software-
bedrijf in Cluj een bedrag beschikbaar 
gesteld voor de aanschaf van deze bus. 
En door een donatie van onze stichting 
en eigen kapitaal van Arca lui Noe is de 

aankoop van een tweedehands transport-
bus een feit geworden.  

Om de bus om te bouwen tot een echte 
mobiele kliniek is een medische uitrus-
ting nodig. Er moet een operatietafel 
komen, een infuushouder, kleine 
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Trotse Lady Bora van Arca lui Noe na 

aanschaf van de bestelbus.  

Op 25 september 2010 is de eerste zwerfhondenconferentie gehouden in Utrecht. Deze conferentie 
was een groot succes en zal volgend jaar weer worden georganiseerd. In de volgende nieuwsbrief zal 
verder worden ingegaan op de zwerfhondenconferentie. 

Stichting Steun de Zwerfhonden in Roemenië  heeft, naast twee andere stichtingen, de  
aanmoedigingsprijs gekregen van de organisatie van de zwerfhondenconferentie. De prijs bestond 

uit een donatie van   € 350,-, die besteed gaat worden voor het ombouwen van de bestelbus naar  
mobiele kliniek. Wij zijn hier erg blij mee en bedanken de organisatie voor deze prijs. 

Eerste sponsoractie groot succes! 

Op 13 juni heeft Imara, één van onze 

bestuursleden, een bedrag van € 700,- 
opgehaald. 

Haar tegenprestatie was het meedoen 
aan de ¼-triatlon van Amsterdam, 1,5 
km zwemmen, 40 km fietsen en 10 km 
hardlopen. En dat voor de eerste keer! 

Voorwaarde om dit bedrag te ontvangen 
was natuurlijk het halen van de finishlijn. 
En dat is gelukt. Met een tijd van 3 uur 
en 11 minuten kwam Imara moe, maar 
voldaan én vrolijk binnen. 

‘Als ik de finish maar haal, dat was het 

belangrijkste. Want ik doe dit niet alleen 
voor mezelf, maar ook voor het goede 
doel’. Aldus Imara. Collega’s, vrienden 
en familie hebben haar gesponsord en zo 
werd een mooi bedrag bijeen verzameld. 
Het geld is voor een groot deel besteed 
aan de aanschaf van een mobiele kliniek 
in Roemenië (zie elders in deze nieuws-
brief). 

Wie weet welke sportieve uitdagingen 
Imara in de toekomst opnieuw aangaat 
om de zwerfhonden in Roemenië te hel-
pen. 

Bedankt Imaar!  

Imara in actie op het onderdeel  

40 km fietsen. 



te pakken. Stichting Steun de Zwerfhon-

den in Roemenië wil initiatieven op dit 

gebied ondersteunen. 

364 Katten en honden gesteriliseerd in 
vier dagen. Dat was het resultaat van de 
in juli gehouden Sterilisatiemarathon. De 
organisatie Romania Animal Rescue, Inc. 
(RAR) organiseerde samen met de locale 
dierenbeschermingorganisaties Arca lui 
Noe en Nuca deze marathon. Niet alleen 
zwerfhonden en –katten werden gesteri-
liseerd, maar ook eigenaren konden hun 
huisdieren brengen voor een gratis steri-
lisatie. 

Een team van twee dierenartsen, een 
aantal assistenten en een aantal vrijwilli-
gers (waaronder één van ons, namelijk 
Monique) werkten samen om deze da-
gen zo goed mogelijk te laten verlopen. 
Honden werden binnengebracht, geregi-
streerd, kregen een verdoving, werden 
geschoren, op tafel gelegd en gereedge-
maakt voor de operatie. Alle dieren kre-
gen na de operatie een anti-parasieten-
behandeling en de zwerfdieren kregen 
ook nog een oormerk. Daarna konden 

alle dieren rustig bijkomen alvorens ze 
door hun baasjes werden meegenomen 
of door de vrijwilligers werden terugge-
bracht naar de plaats waar ze gevonden 
werden. Het was de eerste keer dat een 
dergelijke marathon in Cluj werd geor-
ganiseerd. De kosten hiervoor werden 
geheel gedragen door de RAR als een-
malig actie.  

Monique: ‘Geweldig zoals alles verliep, 
hoe we als team samenwerkten om zo-
veel mogelijk dieren te helpen. En ook 
fantastisch om te zien dat mensen niet 
alleen hun eigen hond of kat brachten, 
maar ook dieren uit hun straat of buurt’. 

Een dergelijk marathon zal regelmatig 

georganiseerd moeten worden om het 

zwerfhondenprobleem daadwerkelijk aan 

Sterilisatiemarathon in Cluj 
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En dan zijn ze toch aan de buurt om geschoren en daarna gesteriliseerd te worden. 

Wist u dat de overheid in Boekarest 100.000 honden heeft gedood om de 

zwerfhondenproblematiek aan te pakken. Het resultaat was dat na een aantal jaar de 

populatie zwerfhonden weer op het oude peil was. Deze inhumane aanpak heeft dus niets 

opgeleverd. Steriliseren is de enige goede aanpak om de aantal zwerfhonden structureel 

te verminderen.  

Even wachten voordat ze aan de buurt 

zijn. 

En nu even wachten totdat ze weer bijge-

komen zijn.  



erg aanhalerig en verder rustig van aard. 
Waarschijnlijk waren zijn huidproblemen 
een reden voor de eigenaar om Bruno 
achter te laten in het bos. 

Bruno kan soms nog heel triest kijken, 
maar dat heeft niets te maken met zijn 
omstandigheden. Hij speelt nu met mijn 
andere honden, krijgt een paar keer per 
dag eten en vele knuffels èn hij kan de 
rest van zijn leven bij ons blijven. 

Monique, Cluj-Napoca 

Half augustus vond ik deze Duitse Her-
der. Hij liep zwalkend langs een weg 
door het bos. Ik zag dat hij grote kale 
plekken in zijn vacht had en sterk verma-
gerd was. Mee naar huis genomen en een 
plekje voor hem in de tuin geïmprovi-
seerd. Maar hoe graag hij ook wilde 
eten, hij hield het niet binnen. De vol-
gende dag naar de dierenarts die zei dat 
de hond te lang niet of slecht gegeten had 
en daarom moeite had het eten binnen te 
houden. Het advies was hele kleine por-
ties rijst met kip geven. Maar dat lukte 
ook niet. 

Ondertussen zag ik Bruno verder ver-
zwakken en kon hij bijna niet meer op 
zijn poten staan. Weer naar een andere 

dierenarts gegaan die Bruno aan het in-
fuus legde en verdere medicijnen gaf. 
Bruno bleef daar in de praktijk. De vol-
gende ochtend kwam ik daar en zag Bru-
no op de grond liggen. Al mijn hoop dat 
hij het zou gaan redden, was verdwenen. 
Hij was verder achteruitgegaan, lag al-
leen maar en reageerde nergens op. 

’s Avonds weer naar de dierenarts en 
ineens een lichte verbetering. Hij lag nog 
steeds maar nu kwam zijn kop af en toe 
omhoog. De medicijnen slaan aan? 
Hij is daar vijf dagen gebleven en lag  
’s ochtends en ’s avonds aan het infuus 
en kreeg nog andere medicijnen. Het 
ging beter met hem en hij mocht toen 
met mij weer mee naar huis. 

Op de universiteit hier in Cluj heb ik 
hem verder later onderzoeken en kreeg 
hij verschillende medicijnen voorge-
schreven voor zijn huidproblemen. 

Ondertussen is Bruno bijna helemaal 
opgeknapt. Hij eet goed, zijn ribben zijn 
bijna niet meer te tellen, de kale plekken 
in zijn vacht zijn allemaal weg en zijn 
vacht wordt steeds mooier. 

Ik denk dat Bruno voorheen een eigenaar 
had. Hij is gewend aan mensen, is heel 

Bruno heeft het gered! 

Help mee! 

Sterilisatie is het enige effectieve middel om de popula-

tie zwerfhonden te verkleinen. Andere methoden, zoals 

het doodmaken of opsluiten resulteert niet in 

(permanente) vermindering van het aantal zwerfhon-

den. 

Help ons om de mobiele kliniek zo snel mogelijk in te 

zetten voor meer sterilisaties in Cluj. Hiermee zal het 

aantal zwerfhonden structureel worden verminderd. 

U kunt een bijdrage storten op rekeningnummer  

45 46 38 507 t.n.v.  Zwerfhonden in Roemenië onder 

vermelding van Project Mobiele Kliniek. 

Imara Welfing 

Petra Muis 

Monique Muis 

Ben Welfing 

 

Veldstraat 3 

6533 CA Nijmegen 

 

Telefoon: 024 3506226 

E-mail: info@steundezwerfhondeninroemenie.nl 

 

Bruno na een paar weken, spelend met 

zijn maatjes. 

Bruno  op het moment dat hij net gevon-

den was door Monique. 

www.steundezwerfhondeninroemenie.nl 


