Jaaroverzicht 2016
Stichting Steun de Zwerfhonden in Roemenië

1. Algemeen
Wij zijn Monique en Petra Muis, twee zussen, en wij hebben in 2009 Stichting Steun de
Zwerfhonden in Roemenië (SZR) opgericht. In eerste instantie wilden we zwerfhonden

helpen maar al snel zagen we dat deze problematiek veel ruimer benaderd moest
worden om daadwerkelijk iets te doen tegen het dierenleed in Roemenie. Daarover later
meer.
Onze aanpak is tweeledig want wij zijn zowel actief in Nederland als in Roemenië. Petra is
actief in Nederland en vraagt aandacht voor onze activiteiten en zamelt geld en

hulpmiddelen in. Monique woont al jaren
in Roemenie, in Cluj-Napoca, en is op
allerlei manieren actief voor de

zwerfhonden. Zij geeft voer, zorgt voor
medische hulp, laat honden steriliseren,
vangt honden op in huis, zoekt nieuwe
eigenaren, geeft voorlichting, etc.

2. Samenwerkingspartner Nuca Animal Welfare
Sinds juli 2011 werken wij samen met Nuca Animal Welfare, een lokale
dierenbeschermingsorganisatie, gevestigd in Cluj-Napoca. Deze stichting is 2006

opgericht en heeft net als wij het streven om het aantal zwerfhonden te verminderen en
daarbij samenhangend dierenleed tegen te gaan. Monique is vanaf het begin van deze
samenwerking in het bestuur gegaan en bepaalt samen met twee andere bestuursleden
het dagelijkse beleid van Nuca.
Door de positie van Monique binnen NUCA Animal Welfare voelen wij ons nauw
verbonden met deze organisatie. We vinden het dan ook op z’n plaats om in dit
jaarverslag verder te spreken over ‘wij’ in plaats van elke keer de beide stichtingen te

noemen.

3. Doel
Het zwerfhondenprobleem is Roemenie lost je niet op door alleen maar honden te
gaan redden. Uiteraard hoort dit werk er ook bij, maar wil je echt iets veranderen,
dan is een bredere aanpak nodig. Vandaar dat onze doelstelling luidt: Het structureel
verminderen van het aantal zwerfhonden in Roemenië, te beginnen in de provincie
Cluj.

Dit willen wij bereiken door:
• Het steriliseren van zwerfhonden en honden met een eigenaar
• Het micro-chippen en registreren van 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 Uitvoeren van sterilisaties en medische hulp
Het steriliseren van honden en katten is een belangrijk onderdeel van ons werk in de
provincie Cluj. Het voorkomt de geboorte van vele ongewenste puppy’s en daarmee
samengaand dierenleed. Afgelopen jaar hebben we vooral veel honden in de omliggende

dorpen van Cluj-Napoca geholpen. Vrijwilligers hebben honden opgehaald of inwoners
brachten de honden zelf naar de dierenartspraktijken waarmee wij samen werken. Waar
nodig hielpen wij met vervoer van de hond, met de medische kosten en eventuele tijdelijke

opvang.
In vergelijking met de voorgaande jaren is

het aantal sterilisaties van katten nogal
gestegen. Nu in de stad Cluj-Napoca het
aantal zwerfhonden sterk terugloopt, zie je

het aantal zwerfkatten toenemen, met
name tussen de appartementenblokken.
Met speciale vangkooien helpen we katten
vangen en laten we ze ook steriliseren.

Naast de ‘ongoing sterilizations’ die gedurende het hele jaar werden uitgevoerd, heeft Nuca
in september een sterilisatiemarathon in de commune Jucu georganiseerd. Met ongeveer 40
vrijwilligers en een dierenartsenteam zijn we erin geslaagd om in drie dagen tijd 240 honden
en katten te steriliseren. Net als bij vorige marathons hebben wij veel meer gedaan dan

alleen maar steriliseren. Soms was meer medische hulp nodig of werden dieren behandeld
tegen vlooien en teken. Ernstig verwaarloosde honden werden geknipt en veel halsbanden
en riemen werden weggegeven. Ook werd geen kans onbenut gelaten om mensen op een

positieve manier te wijzen op hun verantwoordelijkheid om dieren zo goed mogelijk te
verzorgen en aandacht te geven.

De sterilisatiecampagne in Huedin is ook in 2016 op succesvolle wijze voortgezet. Deze
samenwerking is ontstaan nav de sterilisatiemarathon die in deze stad in 2014 georganiseerd
was. Dokter Erna ….. is daarna doorgegaan met het steriliseren van honden en katten van

eigenaren, die de kosten daarvan niet konden betalen. Vorig jaar heeft zij 302 dieren
gesteriliseerd, gemicrochipped en geregistreerd. Een deel van deze kosten is gesponsord
door onze stichting en ook in 2017 helpen wij weer graag met de sponsoring van deze

sterilisaties.

In totaal zijn er vorig jaar 1080 dieren gesteriliseerd, gemicrochipped en geregistreerd. 538
Dieren door de dierenartsenpraktijken waarmee wij samenwerken en 542 dieren tijdens de
sterilisatiecampagnes.

Daarnaast hebben we aan meer dan 300 dieren medische hulp gegeven. Het ging dan om
dieren die gewond of ziek op straat gevonden werden of om dieren waarvan de eigenaar cq
verzorger de kosten voor de medische zorg niet kon betalen. In een aantal gevallen waren
operaties nodig, gevolgd door een langdurige revalidatie. In bijna alle gevallen werden deze

dieren overgenomen door onze collega’s van Nuca.

3.2 Het micro-chippen en registreren van honden
Sinds eind 2013 is elke hondeneigenaar in Roemenië verplicht zijn of haar hond te
voorzien van een microchip en deze te laten registreren in een speciaal daarvoor opgezet
landelijk register.

Ondertussen hebben al veel honden een microchip onder hun huid en staan zij
geregistreerd. We zien alleen dat op het platteland veel mensen de kosten voor een
microchip niet kunnen opbrengen of het nut niet inzien van deze chip.
Toch begint ook hier heel langzaam een
verandering plaats te vinden. Zo constateerden

we tijdens de sterilisatiemarathon in Jucu dat
daar de meeste honden met een eigenaar
voorzien waren van een microchip en ook

geregistreerd stonden. Dit was de verdienste
van de lokale dierenarts, in dienst van de staat,
die deze taak zeer serieus nam.

3.3 Adoptie van achtergelaten honden
Het opvangen van honden is ook een belangrijk onderdeel van ons werk. Ofschoon we in
Cluj-Napoca gelukkig nog maar weinig zwerfhonden zien, hebben we in de stad helaas
nog regelmatig te maken met achtergelaten honden oftewel ‘abandonned dogs.

Sommigen van hen hebben dan wel weer een micro-chip, maar zijn dan weer niet
geregistreerd. Hier blijkt wel weer hoe belangrijk de rol van de dierenarts is die de
gegevens van de hond en de eigenaar in een register moet invoeren. Sommige gevonden

honden hebben wel een geregistreerde chip en kunnen gelukkig terug naar hun eigenaar,
maar we zien ook honden in onze regio, die uit een hele andere regio komen. We
proberen dan te achterhalen wat er gebeurd is en zo nodig schakelen we de politie in.

In 2016 hebben we meer dan 190 dieren gered (128 honden en 68 katten). Dit waren
dieren, waarvan we wisten dat als we niets doen, ze kansloos waren om te overleven.
Zieke honden, puppy’s achtergelaten op een parkeerplaats, aangereden honden, nestjes

met kittens verstopt in de struiken, etc. Dagelijks zijn we bezig met het redden van deze
dieren.
Maar het is voor ons onmogelijk om werk te maken van elke melding die bij onze
collega’s van Nuca binnenkomt.

Mankracht en financiële middelen bepalen
hierbij de grenzen. Maar ook al kunnen we
misschien niet altijd ter plaatse zijn, wel

proberen we zo veel mogelijk te helpen bij
bemiddeling met de dierenarts,
opvangmogelijkheden, financiële steun,
bemiddeling bij adoptie, etc

Gevonden honden en katten vangen wij op in ons ‘foster care’ systeem. De dieren
kunnen tijdelijk verblijven op een opvangadres, ook wel fosteradres genoemd en worden
gereed gemaakt voor adoptie. Eind 2016 hadden wij meer dan 170 dieren in opvang.

Wat betreft adoptie werken wij samen met twee stichtingen in Duitsland die uiterst
nauwkeurig te werk gaan wat betreft de selectie van nieuwe baasjes voor onze honden
en katten. Zo zijn er vorig jaar voor meer dan 200 dieren een nieuw baasje gevonden,
voornamelijk in Duitsland. Voor slechts een klein deel daarvan vonden een nieuw baasje
in Roemenie. Meestal zijn het dan de foster families die de hond of kat definitief
adopteren.

3.4 Voorlichting en educatie
Wat betekent dierenwelzijn en hoe geef je daar invulling aan. Daarover praten wij met
mensen tijdens voorlichtings- en educatieactiviteiten. Met onze stand stonden we vorig
jaar op meer dan 20 evenementen en hierdoor konden we onze boodschap op een
prettige manier aan de mensen over brengen in combinatie met materialen als flyers,
buttons, posters, ballonnen, etc.

En natuurlijk zijn wij ook weer naar de scholen gegaan. Vorig jaar zijn we bij 8 scholen op
bezoek geweest en hebben we aan kinderen van diverse leeftijden uitgelegd wat een
goede verzorging van dieren betekent. Maar dat niet alleen, ook hebben we uitgelegd
hoe je een hond moet benaderen, hoe je liefde en aandacht geeft, waarom je moet

vaccineren, wat een microchip is, etc. Het praktijkgedeelte, het benaderen van de hond,
werd altijd als zeer positief ervaren.
Opmerkelijk was dat onze activiteiten meer en meer bekendheid krijgen in de lokale
onderwijswereld. Voorheen moesten we regelmatig aandringen om op bezoek te mogen
komen, nu worden we juist uitgenodigd. Ook scholen waar we al eerder waren geweest,
zien ons graag weer terugkomen.
Voor dit werk is één vrijwilliger naar een speciaal seminar geweest. Dit seminar “Kinderen

en verantwoord dierbezit” werd voor de eerste keer georganiseerd door het ministerie
van Educatie. Vooral de houding van de mensen op het platteland kwam aan bod.

Behalve dat geleerd werd de boodschap goed over te brengen en af te stemmen op de
leeftijdsgroep, was het seminar ook een mooie gelegenheid om ervaringen uit te
wisselen en te zien hoe de situatie is in de andere regio’s binnen Roemenie.
Voor dit werk is één vrijwilliger naar een speciaal seminar geweest. Dit seminar
“Kinderen en verantwoord dierbezit” werd voor de eerste keer georganiseerd door het
ministerie van Educatie. Vooral de houding van de mensen op het platteland kwam aan
bod. Behalve dat geleerd werd de boodschap goed over te brengen en af te stemmen
op de leeftijdsgroep, was het seminar ook een mooie gelegenheid om ervaringen uit te
wisselen en te zien hoe de situatie is in de andere regio’s binnen Roemenie.

Ook op facebook zijn we actief met educatie en voorlichting. Op de pagina’s Copii si
Animale (Kinderen en Dieren) en Deosebit de Perfect (Volmaakt Imperfect) over
gehandicapte dieren geven we informatie en adviezen. We zien dat deze pagina’s steeds
interactiever worden, gezien de berichten, foto’s en video’s die de volgers plaatsen op
deze sites.

Ook het gebied van wetgeving zijn we weer een stap verder gegaan. Sinds er een nieuwe
lokale wet betreffende dierenwelzijn is gekomen, is het zinvol om bij misstanden een
klacht in te dienen bij de politie. We zagen dat de politie en betrokken
overheidsinstanties serieus ingingen op de ingediende klachten. Een aantal geldboetes
zijn uitgeschreven en drie personen zijn strafrechtelijk vervolgd voor dierenmishandeling.

In dit kader hebben we veel mensen geadviseerd en geïnformeerd over de mogelijke
procedures wat betreft aangiften tegen dierenmishandeling.

3.5 Inzamelen en transport
Ook in het afgelopen jaar heeft een aantal vrijwilligers zich ingezet om geld, voer of andere
diermaterialen in te zamelen.

In Belgie (Lanaken) is twee keer dit jaar een grote hoeveelheid voer ingezameld via de
inzamelactie “de eetkommen van het hart” bij Tom & Co. Bij deze actie staan vrijwilligers
in de winkel om aan klanten een donatie te vragen voor de zwerfhonden in Roemenië.
De prettige samenwerking met Stichting
Esperanza Hoop voor Honden is intensiever
geworden. Deze stichting heeft onze
stichting op verschillende manieren

ondersteund. Naast het doneren van geld,
voer en andere honden en katten
materialen denken ze ook met ons mee
met het uitwerken van plannen.

Daarnaast zijn er door diverse andere vrijwilligers spullen en geld gedoneerd. Een
vrijwilligster uit het noorden va het land maakt mooie hondenkleden en –jasjes. Ze zijn zo
mooi alsof ze zo uit de winkel komen.

In 2016 zijn er één transport geweest naar Cluj-Napoca. Nadat alles in Nederland met de
hand is ingeladen moet alles ook weer uitgeladen worden in Roemenië. Echter in
Roemenië moet je 50 meter lopen voordat de spullen op de juiste plek liggen. Een zak van
15 of 20 kg wordt op den duur dan steeds zwaarder.

4. Financieel jaaroverzicht
Omschrijving
Donaties
Donatie via Geef Gratis (Stichting derdengelden)
Adoptie op afstand
Inzamelactie voor sterilisatiemarathons
Inzamelacties Brugge (rommelmarkten)
Opbrengst collectebussen
Donatie huur opslag
Verkoop kalenders hondenuitlaatservice (Spanjer)

Inkomsten

Uitgaven

5.532,00
36,13
370,00
615,00
830,00
534,12
823,00
70,00

Betaling ABN-AMRO zakenrekening
Website
huur opslag
Overig

186,60
29,04
748,00
55,20

Sterilisaties, vaccinaties, chippen, medische zorg
Sterilisatie marathons
Sterilisatie project Huedin
Kosten transport naar Roemenie (voer, medische spullen en diverse hondenmateriaal)

4.705,60
2.000,00
1.000,00
783,00

€ 8.810,25
Eindbalans 2015

€ 2.303,32

Eindbalans 2016

€ 1.606,13

€ 9.507,44

3.6 Tot slot
Wij zijn ondertussen al weer een heel eind in het 2017 en natuurlijk hebben we in de
tussentijd niet stil gezeten. Het steriliseren van honden en katten is in volle gang en we zijn

bezig met de voorbereidingen van een sterilisatiemarathon. Ook hebben we al weer
verschillende scholen bezocht en doen we mee met verschillende evenementen.
Met dit verslag over het jaar 2016 heeft u kunnen zien wat wij doen en hopen wij dat u
ons werk blijft steunen op wat voor manier dan ook. Wij gaan door met ons werk en
blijven ons inzetten voor het beter leven voor honden en katten in Roemenie. En wij
hopen dit samen met u te kunnen doen!

Hartelijk dank voor uw aandacht
Stichting Steun de Zwerfhonden in Roemenië
Veldstraat 3
6533 CA Nijmegen

Telefoonnummer : 024 350 6226 (Petra Muis)
Email:
info@steundezwerfhondeninroemenie.nl
Website: www.steundezwerfhoneninroemenie.nl
IBAN nummer
BIC nummer

: NL 10ABNA0454638507
: ABNANL2A

