
Stichting WereldAsielen helpt zwerfdieren ter plaatse

OUDE LIEFDE ROEST NIET
Enkele jaren geleden, om precies te zijn 

medio 2017, zagen de vrijwilligers van 

Ayuda Animal, een kleinschalig asiel in 

Valdepeñas, Spanje, zich met pijn in het hart 

genoodzaakt om te stoppen met de opvang van 

zwerfhonden. 
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Aan deze moeilijke beslissing 
ging een zware periode, geken-
merkt door privé-problemen en 
aanhoudende tegenwerking door 
de gemeente, vooraf. De opvang 
werd echter pas opgeheven toen 
ook voor de laatste asielhond een 
lieve adoptiefamilie was gevon-
den.

Ayuda Animal werd destijds 
gerund door een aantal zeer 
enthousiaste jonge vrouwen 
en het deed hen én onze  
projectmedewerker veel ver-
driet dat zij hun activiteiten niet  
konden voortzetten. 

Maar het (dierenwelzijns)bloed 
kruipt waar het niet gaan kan en  
vorig jaar heeft een deel van de  
toenmalige vrijwilligers een door-
start gemaakt met het team  
van ASA (Asociación Salvamento  
Animalista)… 

En zo kwam het dat Wereld Asielen 
begin 2021 een hulpvraag uit  
Ciudad Real ontving. We zijn heel 
blij dat wij hen in de eerste helft 
van dit jaar twee maal een do-
natie in natura konden sturen. 

De vrijwilligers in Ciudad Real  
waren totaal overdonderd door de 
enorme hoeveelheid voer, hand-
doeken, benches en dekens, die door 
de altijd goedgemutste Kees Proper 
van transportbedrijf Hoekema werd  
afgeleverd.

Tevens hadden zij het geluk dat een 
van onze donateurs werd ‘gegrepen’ 
door het verhaal achter deze door-
start. Mevrouw Helena Beels was 
direct bereid om de vrijwilligers een 
eindje op weg te helpen en dankzij 
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DE NIET-AFLATENDE STRIJD VOOR DIERENWELZIJN

een paar royale donaties was het 
mogelijk een aantal noodzakelijke 
aanpassingen te doen in de provi-
sorische opvang. Zo doneerde zij 
voor een aantal nieuwe honden-
hokken en een nieuwe omheining; 
daarnaast mochten er struiken en 
bomen worden gekocht om van het 
terrein van ongeveer 600 m2 een fij-
nere plek te maken voor mens en dier. 
En zeer recent zijn er op haar kosten 
twee prachtige tuinhuisjes geplaatst  
zodat er niet alleen meer dieren  
kunnen worden opgevangen, maar 
dat de honden ook wat vaker de scha-

Toen project 57, l’APAN (l’Asso-
ciació Protectora d’Animals) in 
Òdena, Spanje, het bericht kreeg 
dat Kara, een 12 jaar oude hond 
erg mishandeld werd door haar 
baasje, was de maat spreek-
woordelijk vol. 

Kara zat vast aan een ketting in een 
klein en vies hok en had geen enkele 
bewegingsvrijheid.
Ze kreeg bijna nooit eten en het  
water in haar bak was altijd groen.
Helaas geen uitzondering in Spanje…

Besloten werd dat ze bij haar baasje 
weggehaald moest worden en een 
nieuw huis nodig had.

Hoewel dit project de afgelopen  
jaren al veel vaker dit soort wan-
toestanden had gezien, besloot 
l Ápan na dit zoveelste akelige voor-
beeld om nog actiever te gaan strij-
den voor het welzijn van dieren.

Núria, de contactpersoon van 
dit geweldige project geeft aan 
dat zonder educatie en strengere 
maatregelen het probleem van 
verwaarloosde en mishandelde 
dieren niet kan worden op-
gelost. Geprobeerd moet wor-
den het probleem bij de wortel 
aan te pakken door educatie en  
bewustwording.

OUDE LIEFDE ROEST NIET VERVOLG

Helpt u alstublieft mee?
Vermeld dan svp Project 298, 

ASA bij uw donatie.

duw kunnen opzoeken. Dit laatste is 
geen overbodige luxe in het centrale 
deel van Spanje waar de temperatuur  
regelmatig tot boven de 40 graden 
oploopt…

Gemiddeld worden momenteel in de 
opvang en bij gastgezinnen ongeveer 
50 honden verzorgd. De dierenarts-
kosten rijzen de pan uit want vaak 
zijn de dieren die worden gered er 
heel slecht aan toe. WereldAsielen 
zal er dan ook alles aan doen om  
dit fantastische project ook in de  
toekomst te blijven steunen. 

Oude liefde roest namelijk niet en  
de foto’s spreken voor zich.

Helpt u mee? Namens alle geredde 
geluksvogels, dank u wel!
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De asielen zijn er om dieren op te  
vangen, ze goed te verzorgen en een 
nieuw thuis voor ze te vinden. Dit is 
de dagelijkse realiteit, maar het is nog 
veel belangrijker dierenleed te voor-
komen door duidelijk te maken dat 
het verlaten of mishandelen van die-
ren consequenties heeft en niet onge-
straft kan plaatsvinden.

In de zomer van 2017 hebben 
wij u voor het laatst geïnfor-
meerd over Milú en haar asiel 
 ‘O Cantinho da Milú’ in Sétubal, 
Portugal. De projectmedewer-
ker vond het dan ook de hoogste 
tijd om u weer eens bij te praten, 
want dit is een van de projecten 
van het eerste uur van Wereld-
Asielen en tevens het grootste 
asiel dat wordt ondersteund.

Om die reden heeft dit project een 
team samengesteld van advoca-
ten, dierenartsen en vrijwilligers 
die helpen bij het aanspannen van 
rechtszaken en zo op te komen 
voor het welzijn van hulpeloze we-
zens zonder eigen stem.

Sinds de organisatie hiermee bego-
nen is, hebben ze vele dieren kunnen 
helpen, waaronder Kara.

Zoals u op de foto kunt zien is het met 
Kara nog helemaal goed gekomen; ze 
heeft inmiddels een nieuw, liefdevol 
baasje, maar daar heeft l’Apan veel 
kosten voor moeten maken.
Aanvankelijk werden ze nog finan-
cieel gesteund door de gemeente, 
maar die haakte toch af.

HOE IS HET NU MET…?

Wilt u helpen?
Vermeld dan svp Project 57,  

l’APAN bij uw donatie. 

Volgens Núria omdat de gemeente 
teveel haken en ogen ziet aan het 
ondersteunen van het asiel. 

Núria en de andere vrijwilligers 
gaan door, omdat ze zoals ze zelf 
zegt: Als wij niet voor deze dieren 
opkomen, wie doet het dan?
U zult begrijpen dat voor deze 
strijd geld nodig is en daarom  
vragen we ook dit keer uw hulp.
Strijdt u mee tegen de misstanden 
in dit deel van Spanje?
Dank u wel!

Toentertijd werd Wereld-
asielen benaderd door  
Anabela met de vraag of 
Wereldasielen Milú finan-
cieel kon ondersteunen. 
Met zo’n 800 honden in 
het asiel stond het water 
haar aan de lippen.

Anabela, een goede vriendin van  
Milú en betrouwbare vrijwilliger in 
het asiel, heeft zelf in Lissabon een 
kleinschalige noodopvang. In haar 
appartementje vangt zij tijdelijk hon-
den en katten op. Zij zorgt er voor 
dat de dieren de medische hulp krij-
gen die ze nodig hebben. De echte  
“sneutjes” mogen bij haar 
blijven en de andere dieren 
brengt zij uiteindelijk naar 
het asiel van Milú.
Het is wel bijzonder dat het 
aantal dieren in het asiel in 
de afgelopen 4 jaar vrijwel 
gelijk is gebleven, ongeveer 
800 honden en 20 katten. 
Dat wil natuurlijk niet zeg-
gen dat er de afgelopen 
jaren geen nieuwe dieren 
zijn opgevangen, integen-

deel. Het komt regelmatig voor 
dat de hulp van Milú wordt inge-
roepen door de politie. Zij gaat 
dan samen met hen en dieren-
artsen naar locaties waar honden 
onder erbarmelijke omstandighe-
den leven. De dieren die daarbij in 
beslag genomen worden, worden 
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liefdevol opgevangen in het asiel. 
Vaak zijn dit 15 tot 20 honden tege-
lijk. Alle hondjes moeten dan een 
beetje inschuiven, zodat de nieuw-
komers ook onderdak hebben. Ook 
Corona heeft er voor gezorgd dat 
het asiel overspoeld werd met zwan-
gere teefjes en moeders met puppy’s.  
Gedumpt rond het asiel of vast-
gebonden aan het hek.

 

De reden dat er zo’n goede 
doorstroom in het asiel 
is, komt doordat Milú en 
Anabela een hele fanatieke 
groep vrijwilligers achter 
zich hebben staan, te we-
ten Dogs of Portugal, die 
alles op alles zet om goede 
baasjes te zoeken voor de 
honden. 

Om al die maagjes te vullen gaat  
er iedere dag een heleboel voer  
doorheen. Groot was dan ook de 
vreugde toen in er in maart van dit 
jaar 14 pallets met voer werden langs 
gebracht. 

WereldAsielen steunt dit grote asiel 
met een vast bedrag per maand, 
maar dat is verre van toereikend…

DE ‘MAKE-OVER’ VAN HET ASIEL IN KAVALA, GRIEKENLAND

Wilt u deze geweldige meiden van 
‘Milú’s hoekje’ een steuntje in de rug 
geven door een donatie te doen?

Namens Milú en Anabela heel  
hartelijk bedankt!

Helpt u alstublieft mee?
Vermeld dan svp Project 54, 

Milú bij uw donatie.

Het is nog maar een jaar  
geleden (WereldKrant 62) dat 
WereldAsielen uitgebreid ver-
slag deed van het reilen en 
zeilen in de opvang van de 
Griekse Foteini Mandalianou 
en haar rotsvaste vertrouwen 
in een god die over haar en 
‘haar’ dieren waakt…

Dit geeft haar jaar in jaar uit de 
kracht het dierenleed waar ze dage-
lijks mee wordt geconfronteerd te 
verdragen en hulp te bieden waar dit 
kan. 

WereldAsielen schreef er al eerder 
over: Foteini kan er niet over uit dat 
de honden en katten vaak gewoon 
een eigenaar hebben, maar dat deze 
mensen geen verantwoordelijkheid 
nemen er goed voor te zorgen. Ze 
zwerven hongerig rond, worden niet 
gesteriliseerd, geen bezoek aan een 
dierenarts als dit nodig is en de niet 
aflatende stroom puppies en kittens 
lopen dagelijks groot gevaar langs 
wegen en bij water. 

Dit is geen nieuws zult u denken en 
daar heeft u ook helemaal 
gelijk in, maar daarom niet 
minder waar. Dit betekent 
dat de opvang van Foteini 
altijd propvol zit en aan-
getast is door ouderdom 
en ratten en muizen. Het 
buitenterrein werd een 
modderpoel zodra het 
maar even regende en 
de dieren hierdoor vaak 
niet eens uit de hokken 
konden worden gela-

ten, diverse deuren sloten niet meer 
goed en ook de daken lekten vanwege 
de schade die werd aangericht door 
muizen en ratten. Dus hadden de 
dieren nergens bescherming tegen 
de regen…

Begin dit jaar besloot een zeer royale 
donateur een flinke donatie te doen 
om alvast de vloer en een aantal hok-
ken te vernieuwen; hetgeen begin dit 
jaar ook daadwerkelijk is gebeurd. 
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Misschien kent u haar naam nog 
wel, de hoogbejaarde, maar nog zeer  
actieve mevrouw Helena Beels, die 
diverse projecten van WereldAsielen 
al een paar jaar financieel bijstaat. 

Nu is het dak nog aan een vernieu-
wing toe. Foteini heeft zich laten  
informeren over de kosten van een 
stevig, ijzeren dak van zo’n 100 m2…
De prijs viel niet mee, want net als 
overal in Europa zijn materialen duur 
en schaars sinds veel fabrieken door 

Covid vorig jaar de productie hebben 
afgeschaald. Gelukkig draagt ook 
dit keer Helena Beels weer een flink  
financieel steentje bij, maar uiter-
aard niet voldoende om het gehele 
bedrag van 6000 euro te voldoen.

WereldAsielen hecht eraan dat de 
ruim 80 honden vóór de regen en 
kou in het najaar hun intrede doen, 
allemaal lekker droge pootjes heb-
ben en hoopt dat er snel kan worden 
begonnen met bouwen.

Wilt u helpen?
Vermeld dan svp Project 56, 

Kavala bij uw donatie

DE ‘MAKE-OVER’ VAN HET ASIEL IN KAVALA, GRIEKENLAND VERVOLG

Doet u alstublieft weer mee?  
Vermeld dan bij uw donatie Project 
56, Kavala, Griekenland.

Hartelijk dank namens alle Griekse 
viervoeters van Foteini!

KOMMER EN KWEL IN KÜTAHYA
Levent en Sünay Birsen in  
het Turkse Kütahya, zijn oude 
bekenden. Door de jaren heen 
is regelmatig uw aandacht  
gevraagd voor de moeilijke 
omstandigheden waaronder 
moeder en zoon hun dagelijkse 
voerrondes langs de vele roedels 
honden moesten volbrengen. 

Dit is onveranderd, de moeilijkheden 
zijn zoals ze zijn en zullen niet op 
korte termijn veranderen: Er wordt 
mondjesmaat door de gemeente  
gesteriliseerd en sporadisch wordt 
ook wat voer gedoneerd, maar het 
meeste moet helaas komen van 
een kleine stichting uit Nederland:  
WereldAsielen.

Privé is er echter sinds 10 maan-
den veel veranderd en helaas niet 
ten goede. Sünay bleek na een lange  
periode van zich niet goed voelen  
eierstokkanker te hebben. Na diver-
se onderzoeken en behandelingen 
bleek er ook sprake te zijn van uit-
zaaiingen. De prognose is niet goed...  
Chemotherapie had niet het gewens-
te effect en een zware operatie staat 
eind juli op het programma om haar 
kwaliteit van leven te verbeteren en 
de ziekte te vertragen. 

Dat dit emotioneel enorm zwaar is 
behoeft geen uitleg: moeder en zoon 
zijn erg op elkaar aangewezen en 
Levent verzorgt haar grotendeels al-
leen. De Turkse gezondheidszorg is 

van dien aard dat goede zorg alleen 
beschikbaar is voor mensen met geld 
en dat hebben ze niet. Dat betekent 
dat Sünay niet kan worden behandeld 
in privéklinieken waar de zorg een 
stuk beter is en waar volgens Levent 
ook de beste artsen werkzaam zijn.  



Stichting WereldAsielen
Postbus 8040 

1180 LA Amstelveen
T 06 - 12 50 52 49

E info@wereldasielen.nl

IBAN NL20 TRIO 0198 3427 56
BIC TRIONL2U
KvK 30199950

ANBI 8139.21.600

www.wereldasielen.nl
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Verzoek aan 
onze donateurs
Wilt u zo vriendelijk zijn om bij een 
betaling het 16-cijferige betalings-
kenmerk te vermelden? Dit maakt het 
verwerken van uw betaling een stuk 
eenvoudiger. Hartelijk dank voor uw 
medewerking.

Lang niet alle medicatie en vitami-
nepreparaten worden vergoed. 

Een andere bijkomstigheid is dat de 
voerrondes ook aan anderen moeten 
worden overgelaten en Levent dit zelf 
nog maar een paar keer per week zelf 
doet. Hij raakt op deze manier een 
beetje de controle kwijt over de roe-
dels die hem al zo lang zo goed ken-
nen. Ook hier lijdt Levent onder.

De rol die Sünay altijd op zich nam om 
met gemeentelijke autoriteiten in ge-
sprek te gaan over het belang van een 
respectvolle omgang met zwerfdieren 
heeft ze uiteraard moeten opgeven. 
Wie die rol oppakt is onduidelijk…

Ons doel
WereldAsielen streeft ernaar om 
de leefomstandigheden van zwerf-
dieren te verbeteren door structu-
reel fondsen te werven voor (acute) 
medische hulp en voedsel t.b.v. klei-
nere tot middelgrote asielen of hulp-
projecten. Vaak vindt dit plaats in een 
omgeving die wordt geteisterd door  
armoede, oorlog of natuurgeweld. 
Het ondersteunen en stimuleren van  
sterilisatieprojecten zien wij als een 
primaire doelstelling, waarmee het 
duurzame en structurele karakter van 
ons handelen wordt benadrukt.

Wilt u meer weten?
06 - 12 50 52 49 of
info@wereldasielen.nl

Illustraties: Freepik.com gemaakt door macrovector

Wilt u helpen?
Vermeld dan svp Project 52, 

Kütahya bij uw donatie

Tot overmaat van ramp hield ook de 
auto er weer eens mee op en moest 
er van alle kanten geld bij elkaar 
worden geschraapt om hem weer te 
laten repareren. De auto is onmis-
baar, want sommige roedels leven in 
onherbergzaam gebied.

Hoeveel ellende kunnen mensen 
verdragen vraagt de projectmede-
werker zich af? Ze onderhoudt al 
jaren contact met Levent en heeft 
hun leven alleen maar zwaarder zien 
worden. Onder president Erdogan is 
de economie ernstig verslechterd en 
schommelt de Turkse Lira dagelijks. 
Iets waar arme mensen als Levent 
en Sünay extra onder lijden.

Op de foto ziet u Sunay naar u  
lachen vanachter haar mondkapje. 
Zij heeft toestemming gegeven haar 
situatie met u te delen. Als zij de 
moed niet opgeeft, wie zijn wij dan 
dat te doen? We kunnen Sünay niet 
helpen in haar strijd tegen kanker, 
maar we kunnen wel proberen ander 
zorgen te verlichten. Wilt u helpen 
om een ‘auto-potje’ voor onvoor-
ziene uitgaven te maken? 

Hartelijk dank!


