Jaaroverzicht 2015
Stichting Steun de Zwerfhonden in Roemenië

1. Algemeen
Stichting Steun de Zwerfhonden in Roemenië (SZR) is zowel actief in Nederland als

in Roemenië. In Nederland vragen wij de aandacht voor het dierenleed van de
zwerfhonden en verzamelen wij geld en hulpmiddelen. De twee bestuursleden,
Petra Muis en Imara Welfing, houden zich daar mee bezig met de hulp van een
aantal actieve vrijwilligers. In Cluj-Napoca zijn de twee bestuursleden Ben Welfing
en Monique Muis actief.
Zij wonen daar en geven direct hulp
aan zwerfhonden. Zij geven voer,

brengen ze naar de dierenarts voor
een sterilisatie of voor een andere
medische behandeling, nemen
honden in huis, zoeken een nieuwe
eigenaar, etc.

2. Samenwerkingspartner Nuca Animal Welfare
Sinds juli 2011 werkt Stichting SZR
intensief samen met de Roemeense

dierenbeschermingsorganisatie NUCA
Animal Welfare. Eén van onze bestuurs-

leden, Monique Muis, is namelijk in het
bestuur gegaan van deze organisatie en bepaalt samen met de drie andere
bestuursleden het dagelijkse beleid.

NUCA Animal Welfare is opgericht in Cluj-Napoca in 2006. Net als bij ons is het
belangrijkste doel van deze stichting het verminderen van het aantal zwerfhonden.
Door de positie van Monique Muis 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
Zoals reeds vermeld is ons doel 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
Ook in 2015 zijn er weer veel honden en katten gesteriliseerd. In het oog springt natuurlijk

de door Nuca georganiseerde sterilisatiemarathon, die plaats vond in juni in de commune
Cojocna. In drie dagen zijn er toen 254 honden en 26 katten gecastreerd/gesteriliseerd.
Ongeveer 6 weken later is Nuca opnieuw naar Cojocna gegaan om 11 honden op te halen

voor een sterilisatie. Zij konden tijdens de marathon niet geholpen worden omdat ze
zwanger of nog te jong voor de operatie waren.

Gedurende het hele jaar worden er bijna dagelijks sterilisaties uitgevoerd in opdracht Nuca.
We noemen dit de ‘ongoing sterilizations’. Dit is een belangrijk onderdeel van het dagelijkse

werk. Vrijwilligers van Nuca brengen honden en katten naar de dierenklinieken, waarmee
wordt samengewerkt. Of inwoners brengen zelf een hond of kat, die bij hun in de buurt leeft.
Uiteraard na overleg met een van de bestuursleden

Vermeldingswaard is de nieuwe samenwerking met een dierenarts uit Huedin. In 2014

hebben we in deze commune een marathon georganiseerd en daarna is zij doorgegaan met
het steriliseren van honden en katten van eigenaren, die de kosten daarvan niet konden

betalen. Een groot deel van deze kosten zijn gesponsord door onze stichting. Deze
samenwerking wordt in 2016 voortgezet.
In het afgelopen jaar zijn er in totaal ongeveer 580 honden en ongeveer 275 katten
gesteriliseerd.

Daarnaast hebben we aan meer dan 400 dieren medische hulp gegeven.
Het ging daarbij om dieren die op straat gevonden werden of om dieren met een eigenaar,

maar waarvan de eigenaar de dierenartskosten niet kon betalen of niet in staat was de
medische zorg te geven. In een aantal gevallen namen wij de hond van eigenaar over.
We hebben ongeveer 35 honden opgevangen, die dermate gewond waren dat een

langdurige behandeling c.q. verzorging nodig was. In sommige gevallen waren meerdere
operaties nodig, gevolgd door een lange revalidatie.

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. Aan de commune
Bontida, waar we in 2014 een
sterilisatiemarathon hebben georganiseerd,
hebben wij vorige jaar 500 microchips
gedoneerd aan de lokale dierenarts.

Elke commune heeft een dierenarts, in dienst van de staat, die de zorg draagt voor het

vaccineren van de dieren tegen hondsdolheid. Hij gaat dus letterlijk van deur tot deur
om de dieren te vaccineren. Dankzij onze donatie kon de dierenarts van Bontida de

honden gelijktijdig van een microchip voorzien. We hopen dat we in de toekomst meer
communes op dergelijke wijze kunnen helpen

3.3 Adoptie van achtergelaten honden
Een belangrijk onderdeel van ons werk is het opvangen van honden. Ofschoon we in ClujNapoca 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.

De 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.

In 2015 hadden wij meer dan 175 honden en ongeveer 60 katten in opvang. Aan het
einde van 2015 hadden we 160 honden en katten op onze fosteradressen. Voor meer
dan 180 dieren hebben we een nieuw baasje gevonden.

Voor de honden in de gemeenteopvang hebben we de campagne ‘Adopt a dog from the
City Pound’ georganiseerd. Een aantal honden hebben we via Facebook in het voetlicht

geplaatst om inwoners aan te moedigen zo’n hond te verkiezen boven een rashond of
een hond uit een dierenwinkel. De nieuwe eigenaren kregen van ons een doos met
handige hondenaccessoires en de mogelijkheid om enkele trainingssessies bij te wonen

met hun nieuwe hond. Tijdens de campagne hebben 18 honden hun koude plek in de
gemeenteopvang kunnen omruilen voor een warme mand bij een nieuw baasje.

Helaas hebben we ook te maken gehad met een verschrikkelijke gebeurtenis. Maria

Costea uit Cojocna is omgekomen bij een brand. Samen met haar zoon was zij één
van de belangrijkste opvangadressen. Maria had een groot
hart voor dieren. Haar leven
stond in het teken voor het
verzorgen van honden en

katten die door een ander in
de steek waren gelaten. Helaas
heeft een aantal honden en
katten de brand ook niet
overleeft.

3.4 Voorlichting en educatie
Niet alleen via ons dagelijks werk, maar ook via gerichte activiteiten proberen we mensen
meer bewust te maken van wat dierenwelzijn betekent. Op meer dan vijftien
verschillende evenementen, fairs en festivals stonden we met onze stand en gingen we in
discussie met mensen. Een aantal van deze activiteiten zijn ook in de media gekomen.

En natuurlijk zijn we ook weer naar de scholen gegaan. In het voorjaar hebben we een
bijeenkomst georganiseerd op een middelbare school in de stad. Opmerkelijk was dat de
leerlingen goed op de hoogte waren van alle nieuwe ontwikkelingen en ook een positieve
houding hadden ten opzichte van de dieren. Dit konden we niet zeggen over de leerlingen

op de school in Cojocna. In de week voor de sterilisatiemarathon hebben we daar een
bijeenkomst georganiseerd. Bij hen leeft nog steeds het idee dat puppy’s mooi en leuk
zijn, maar als ze volwassen zijn, dan zijn het alleen nog maar dieren die aan de ketting
horen te liggen, eten en drinken krijgen en verder geen aandacht meer krijgen.
Cojocna ligt slechts op 25

km afstand van ClujNapoca, maar de beleving

ten opzichte van dieren
c.q. huisdieren is totaal
anders. Hier ligt zeker nog

een uitdaging voor ons.

In 2015 hebben we de poster
‘The language of Dogs’
ontworpen. Aan de hand van
tekeningen leggen we de
lichaamstaal van honden uit en
laten we zien hoe je een hond
moet benaderen. De poster
hangt momenteel bij
verschillende scholen,
kleuterscholen,
dierenartsklinieken en
verschillende publieke locaties. In
2016 willen we de poster bij nog
meer scholen verspreiden en het
liefst ook buiten de provincie
Cluj.

We kunnen nog veel meer vertellen over al onze activiteiten, alleen al denkend aan de
facebookpagina over de gehandicapte honden en de pagina over kinderen met hun
dieren, maar daarvoor is hier niet voldoende ruimte.

Maar een ding moeten we zeker nog vermelden. In oktober vorig jaar is er in Cluj een
nieuwe lokale wet aangenomen betreffende dierenwelzijn, waarin ook de rechten en

plichten van hondeneigenaren zijn vastgelegd. De basis van deze wet was een voorstel
welke door Nuca al in 2011 was ingediend. Bovendien hebben de collega’s van Nuca in
2014 en 2015 deelgenomen aan een werkgroep die zich bezig hield met de precieze

invulling van deze wet. Toen de wet werd aangenomen, voelde dat, en nog steeds, als
een overwinning. De wet geeft veel duidelijkheid over dierenwelzijn, waardoor het nu

mogelijk is en ook zinvoller is geworden om juridische stappen te ondernemen in geval
van bv dierenmishandeling of als een hond in erbarmelijke omstandigheden moet leven.
Dit is een belangrijke stap voorwaarts in ons streven naar een hoger

dierenwelzijnsniveau.

3.5 Inzamelen en transport

Ook in het afgelopen jaar heeft een aantal vrijwilligers zich ingezet om geld, voer of ander
materialen voor honden en katten in te zamelen. Zo is er in Brugge (België) door een

aantal dierenliefhebbers verschillende rommelmarkten georganiseerd om geld in te
zamelen. Daarnaast hebben ze ook veel hondenvoer gedoneerd.

Ergens anders in België (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 te vragen om voer te doneren voor de

zwerfhonden in Roemenië.

Stichting Esperanza Hoop voor Honden heeft Stichting SZR 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

vrijwilligerster uit het noorden van het land maakt voor ons mooie hondenkleden en
– jasjes. Ze zijn zo mooi dat lijkt alsof ze uit de winkelen komen.

In 2015 zijn er twee transporten geweest naar Cluj Napoca. Nadat alles in Nederland met
de hand wordt ingeladen, moet alles ook weer uitgeladen 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 steeds zwaarder.

4. Financieel jaaroverzicht
Omschrijving
Donaties
Donatie via Geef Gratis
Adoptie op afstand
Inzamelactie voor sterilisatiemarathons
Inzamelacties Brugge (rommelmarkten)
Opbrengst collectebussen
Inzamelactie hond Sandy
Donatie huur opslag
Inzameling kosten dierenarts
Inzamelactie overlijden vrijwilligster Maria Costea

Inkomsten
5.845,00
112,90
835,00
610,00
2.501,00
1.009,24
190,00
450,00
265,00
980,00

Betaling ABN-AMRO zakenrekening
Website
huur opslag
Overig

188,85
29,04
525,00
21,35

Sterilisaties, vaccinaties, chippen, medische zorg
Sterilisatie marathons
Chippen en registreren van honden
Kosten transport naar Roemenie (voer, medische spullen en diverse hondenmateriaal)
Donatie ziektenkosten Sandy
Donatie zoon Maria Costea (Deac Sorin Adrian)

3.978,84
2.700,00
1.000,00
2.528,00
190,00
980,00

€ 12.798,14
Eindbalans 2014
Eindbalans 2015

Uitgaven

€ 1.646,26
€ 2.303,32

€ 12.141,08

3.6 Tot slot

Ook in 2016 streven we ernaar om een aantal belangrijke stappen te zetten om het
dierenwelzijn te verbeteren.

Uiteraard zullen we doorgaan met het steriliseren van de honden, waarbij onze aandacht
vooral zal uitgaan naar de honden in de omliggende dorpen van Cluj-Napoca. Ook zullen
we ons weer focussen op educatieve activiteiten. Zo zullen we weer aanwezig zijn bij

verschillende evenementen en bezoeken we weer diverse scholen.
Met de steun van alle donateurs uit Nederland en België gaat ons dat zeker lukken en kunt

u ook dit jaar weer vertrouwen op onze grote inzet.

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

