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Vandaag uw steun, 
morgen onze hulp
Als u een van onze projecten 
wilt steunen, kunt u dat doen 

door een bedrag naar rekening 
IBAN: NL 12 INGB 0000 1245 46 

over te maken. Wij staan in contact 
met de projecten en weten waar 

behoefte aan is. Zodoende komt uw 
steun snel terecht op de plekken 

waar de nood het hoogste is.
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Bij ons project Hope Time (Burgos, 
Spanje) was het gelukkig allemaal een 
stuk minder heftig, maar het resulteerde 
vorig jaar wel in een breuk tussen 
de vrijwilligers. Zo ging onder andere 
Estrella haar eigen weg en bleef zij 
honden uit het dodingsstation van 
Burgos redden. Uiteraard alleen degene 
die geschikt waren om herplaatst 
te worden bij nieuwe baasjes. 

Natuurlijk konden we haar en de dieren 
niet in de steek laten, dus helpen we nu 
beide projecten. De geredde honden heeft 
Estrella tijdelijk, in afwachting van 
adoptie, ondergebracht op twee locaties. 

De eerste is een soort asiel, maar wordt 
een hondenhotel genoemd. Onze project-
medewerker heeft deze plek in 2015 ook 
bezocht. Op zich niet verkeerd, maar er 
wordt geen tijd vrijgemaakt voor wande-
lingen of andere interactie zoals aanraken. 
En juist dat is zo belangrijk bij een hond 
die vaak in shock uit een dodencel komt. 
Naast de fulltime baan als lerares en het 
parttime dieren redden en herplaatsen 
moet Estrella dus naar dit "hotel" om met 
de dieren te wandelen en aandacht te 
geven. (Uiteraard heeft zij thuis ook nog 
ex-zwerfhonden die tijd in beslag nemen). 
Daarom geeft ze de voorkeur aan een 
andere opvanglocatie, maar vanwege de 

Beslissen 
over leven 
en dood

Wij maken het vaker mee bij onze projecten: persoonlijke problemen 
veroorzaakt door veel te veel stress. Het gaat je ook niet in de koude kleren 
zitten, de dagelijkse ellende van zwerfdieren waar je mee geconfronteerd 
wordt. Regelmatig zitten onze buitenlandse contactpersonen er helemaal 
doorheen en maakten zelfs echtscheidingen door.

kleinschaligheid moet er wel net plek 
zijn. Hier hebben de honden een grote 
tuin tot hun beschikking en de eigenaren 
geven de dieren veel aandacht. 
Ze raken ze aan, nemen alle tijd, spelen 
en gaan wandelen. En dan zie je vrijwel 
alle honden veranderen. Het wantrouwen 
in de mens of zelfs pure angst maakt 
(meestal) plaats voor vertrouwen en 
vrolijkheid, zodat ze ook herplaatst 
kunnen worden. Op deze wijze vangt 
Estrella gemiddeld tussen de 10 en 20 
honden op;   … Lees verder op pagina 4
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Zoals u wellicht weet steunt 
WereldAsielen al een paar jaar 
het geweldige werk van de Griekse 
Foteini Mandalianou in Kavala.

Hier, op het vaste land van Griekenland, 
staat een vuilstortplaats/recyclingcentrum 
waar al jaren zo’n honderd zwerfhonden 
huisden en hun kostje bij elkaar scharrel-
den. Aan het begin van 2014 besloot de 
plaatselijke overheid om deze vuilstort-
plaats in brand te steken met als resultaat 
een enorme wolk met toxische stoffen die 
bij de zwerfdieren enorme schade 
aanrichtte. Vele werden blind en meer 
dan de helft van de honden stierf een 
langzame en zeer pijnlijke dood. 

“Vele werden blind en 
meer dan de helft van de 

honden stierf een langzame 
en zeer pijnlijke dood”

Tot overmaat van ramp stortte een aantal 
vissers op deze plek bedorven visafval dat 
de al ernstig zieke dieren in hun overle-
vingsdrang toch aten… Een afschuwelijke 
situatie waarover WereldAsielen al eerder 
schreef in WK42. Foteini trok zich echter 
het lot van de overgebleven honden 
aan en met behulp van de Engelse 
Sarah Galanaki en niet te vergeten haar 
echtgenoot Gianni en zoontje Panagiotis 

ontfermen zij zich inmiddels al jaren over 
de honden rondom deze vuilstortplaats. 
Ze voeren en verzorgen dagelijks de 
schuwe dieren die er nog wonen of nog 
steeds worden gedumpt. Foteini probeert 
hun vertrouwen te winnen en ze op te 
nemen in haar huis of op een omheind 
stuk grond dat haar door de gemeente 
beschikbaar is gesteld; ze lost vrijwel in 
haar eentje een enorm probleem op 
tenslotte! Op dit moment vangt ze in haar 
eigen tuin en huis achtentwintig honden 
en vier katten op en op het omheind 
terrein verblijven vijfendertig honden. 

Op de vuilstortplaats zijn momenteel zo’n 
tien honden gesignaleerd, maar onlangs 
ving ze nog negen puppy’s op die er waren 
gedumpt! Het laatste nieuws is dat ze 
noodgedwongen acht honden uit een 
naburig gelegen gemeenteasiel opnam, 
omdat deze dieren geen bewegingsruimte 
hadden en hun vooruitzicht daarop 
hopeloos was. 

“Op dit moment vangt 
ze in haar eigen huis en tuin 

achtentwintig honden 
en vier katten op.”

Het budget van dit asiel was op en de 
beheerder kon niets voor ze doen. 
Deze geluksvogels verblijven nu op het 
omheind terrein en worden met behulp 
van een donatie van WereldAsielen op 
heel korte termijn gesteriliseerd. 
Zoals Foteini zelf zegt: ‘Dat is hun enige 
kans op een fatsoenlijk leven’. Het terrein 
wordt momenteel verbouwd en uitgebreid 
en hoewel deze verbouwing nog niet 100% 
is voltooid, zit het nu al helemaal vol. 
Dat het welzijn van dieren bij Foteini en 
haar gezin voorop staat, hoeft geen betoog. 

Met niet aflatende energie maakt ze haar 
voerrondes op en rond de vuilstortplaats 
en vangt ze dieren op die door de inwoners 
van Kavala zelfs bij het omheind terrein 
worden gedumpt. 

Iedereen weet haar inmiddels te vinden…
Foteini is zeer actief op Facebook en 
zoals u kunt lezen ook met het plaatsen 
van dieren in het buitenland. 

Hoewel wellicht ten overvloede willen 
we benadrukken dat WereldAsielen het 
Dump Dog Project van harte ondersteunt 
met het voldoen van dierenartsnota’s en 
zonodig met voer of kosten van huisves-
ting, maar dat de donaties niet worden 
gebruikt voor de kosten van adoptie. 
WereldAsielen helpt uitsluitend ter plaatse. 
Mocht u Foteini, Sarah, Gianni en 
de kleine Panagiotis willen steunen, 
heel graag!

          Dit project steunen?  

Vermeld svp bij de donatie 

Project 56, Dump DogDe enige kans op 
een fatsoenlijk leven
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Wij willen u graag vertellen wat zij doen, 
bijvoorbeeld in geval van een voertransport 
naar Polen. Het gaat namelijk niet alleen 
om het laden-vervoeren-lossen, maar om 
een lang traject met als eindpunt 
smullende zwerf- en asieldieren. Op het 
moment dat WereldAsielen genoeg voor-
raad heeft of een aanbod van een donateur 
krijgt (die vaak anoniem wil blijven) gaat 
het hele proces van start: er vinden veel 
telefoongesprekken plaats, mails worden 
verstuurd, een lijst wordt opgesteld van 
behoevende en betrouwbare organisaties. 
Het zijn altijd zeer drukke dagen. 
Een bevriend transportbedrijf biedt ons 
een schappelijke prijs, iets waarvoor wij 
altijd heel dankbaar zijn. Het transport 
gaat altijd naar een buitenlands asiel met 
een goede toegangsweg en een geschikte 
ruimte om alles goed te kunnen opslaan 
voordat het verder gaat naar andere

organisaties. Vrijwilligers ter plaatse 
moeten paraat staan met een heftruck; 
soms telt een transport tientallen pallets! 
Vanwege omstandigheden op de weg, 
weten ze nooit precies wanneer een 
vrachtwagen aankomt. Dit betekent vaak 
uren of zelfs dagen wachten. Eenmaal 
aangekomen moet alles geïnventariseerd 
worden: Wat voor voer is het, hoeveel, 
waar moet het naartoe? Administratief 
moet alles kloppen, zodat de boekhouder 
het kan goedkeuren. 

“Zonder onze steun zouden 
deze mensen het eten voor 
straatkatten en -honden 
van hun eigen, schamele 

pensioentje moeten betalen”

Daarnaast controleren de vrijwilligers de 
pallets direct waarna die met bijvoorbeeld 
kapotte kuipjes er meteen uit worden 
gehaald. Een toevallig gescheurd kuipje 
kan snel een hele pallet besmetten. 
Deze pallet dient dan als eerste gebruikt 
te worden. Een van onze vrijwilligers regelt 
het transport binnen Polen. Meestal is 
het Karina van project 92, die tientallen 
telefoongesprekken voert met koeriers-
bedrijven (o.a. om een korting te bedingen 
gezien het opdrachtvolume) en vervolgens 
met de vrijwilligers in het hele land die 

de voerdonatie zullen krijgen; dit om 
alle afspraken terug te koppelen. De twee 
laatste transporten naar Polen waren 
bestemd voor respectievelijk twaalf 
en acht organisaties/contactpersonen. 
U kunt zich voorstellen hoeveel afspraken 
op elkaar moeten worden afgestemd! 
Uiteindelijk komt het voer op de 
eindbestemming aan, maar daarna volgt 
nog een laatste etappe. Het voer gaat 
naar de mensen die zwerfdieren voeren 
of opvangen en die meestal helpen bij 
sterilisatie van de lokale populatie zwerf-
dieren. Ze halen het voer zelf op of het 
wordt door vrijwilligers rondgebracht. 

Zonder onze steun zouden deze mensen 
het eten voor straatkatten en -honden 
van hun eigen, dikwijls magere pensioen 
moeten betalen of dieren moeten laten 
verhongeren. Van dit alles krijgen wij in 
Nederland verslagen en foto’s. Tientallen 
ontroerende foto’s stromen maandenlang 
binnen. Veel foto’s gaan naar de tussen-
persoon, die deze op haar beurt naar de 
donateur stuurt, zodat ook die kan zien 
dat de donatie goed terecht is gekomen. 
Zoals u hebt kunnen lezen is het een 
lange keten van (internationale) samen-
werking met als einddoel een onschuldig 
zwervend dier voor honger te behoeden. 
Fantastisch, toch? Dank u wel!

VRACHTWAGEN 
VOL ETEN EN HOOP 
Vrienden van onze stichting kunnen af en toe lezen dat WereldAsielen 
een voertransport heeft geregeld naar (een van) onze projecten. 
Dankzij gulle donateurs zoals u hebben asielhonden en -katten volle 
buikjes en hoeven onze contactpersonen zich een tijdje geen zorgen 
te maken over hun voervoorraad. Maar achter deze korte tevreden 
conclusie schuilen de inspanningen van vele mensen. 
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… honden die nog slechts enkele dagen 
te leven hadden. Wij hebben diep respect 
voor haar want probeert u zich maar 
eens voor te stellen hoe het moet zijn
om een keuze te maken welke dieren 
geschikt zijn voor een tweede kans. 
Letterlijk beslissen over leven en dood. 

Eerdergenoemde projectmedewerker 
wilde zelf weten hoe dit voelt en heeft 
zo’n dodingsstation bezocht (niet in 
Burgos, maar in het zuiden van Spanje). 

En uit eigen ervaring kunnen wij u vertel-
len dat het loodzwaar is om daar te staan. 

“Probeert u zich eens voor 
te stellen hoe het moet zijn 

om een keuze te maken 
welke dieren geschikt zijn 

voor een tweede kans.”

Voor Estrella, en meerdere van onze 
contactpersonen, is dit dagelijks “werk”. 
Eigenlijk ondoenlijk. Des te zuurder dat 
ook Estrella keuzes moet maken aan de 
hand van haar salaris als lerares (want dat 
gaat grotendeels op aan de zwerfdieren). 
Huurt zij ruimte bij de hondenhotels? 
Koopt zij voer voor de geredde dieren? 
Of gaat het geld naar de dierenarts? Alle 
drie gaat niet, ondanks onze hulp. Daarom 
aandacht voor Estrella in deze speciale 
Dierendageditie. Want dankzij uw (extra) 
donatie is het misschien wél allemaal 
mogelijk. En geloof ons… u wilt echt niet 
in haar schoenen staan bij de keuze die 
zij moet maken tussen leven en dood. 

Laten we met z’n allen proberen haar zo 
lang als mogelijk is dit geweldige werk 
te laten doen!

De bittere 
noodzaak van 
vooruitzien
Hoewel het op het moment van 
het schrijven van dit artikel nog 
hartje zomer is bij ons en in 
Kütahya, denken Sunay en Levent 
alweer aan de komende winter.

In de zomermaanden vinden de meeste 
honden altijd wel iets te eten, omdat heel 
veel mensen dan buiten eten. Met name 
in de parken wordt dan veel gebarbecued 
en blijft er altijd wel iets aan etensresten 
achter voor de honden. In de winter 
daarentegen zijn de parken uitgestorven 
en is er geen extra voedselbron meer 
voor de honden. De winters zijn streng 
en onder een vaak dik pak sneeuw is niets 
eetbaars meer te vinden. Om die reden 
trekken honden naar de stad en/of komen 
ze naar de voederplaatsen van Sunay. 
Prachtig natuurlijk dat de honden Sunay 
dan weten te vinden en uiteraard 
probeert zij ze allemaal eten te geven, 
maar Sunay komt gewoon voer te kort 
doordat het aantal honden dat gevoerd 
moet worden inmiddels is verdubbeld 
en ieder jaar lijkt toe te nemen. Sunay 
beweegt het hele jaar door hemel en aarde 
om ervoor te zorgen dat ‘haar honden’ 
iedere dag iets te eten krijgen, wat niet 
altijd lukt, omdat er simpelweg geen geld 
is. Het idee dat de komende winter 
roedels honden vergeefs in de barre kou 
staan te wachten bij de voederplaatsen 
vinden wij onverdraaglijk, u hopelijk ook.

Dit project steunen? 
Vermeld svp bij de donatie  

Project 52, Animal Kütahya

Beslissen over 
leven en dood

Dit project steunen? 

Vermeld svp bij de donatie  

Project 17, Estrella
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Svjetlana, de beheerster van het asiel in 
Orasje vond dit zo'n mooie film, dat ze 
besloot het asiel er naar te vernoemen.
Het asiel is gestart in 2003. Een klein 
stukje grond met een paar honden. 
Svjetlana en haar inmiddels overleden 
echtgenoot Yusuf startten dit asiel nadat 
ze allebei hun baan verloren. Met het 
kleine beetje geld dat ze hadden kochten 
ze wat materiaal voor het aanleggen van 
een kleine opvang. De grond werd 
geschonken door de burgemeester. 

Nu, 13 jaar later is de oppervlakte van 
het asiel verviervoudigd en het inmiddels 
aantal opgevangen honden loopt tegen 
de tweeduizend. Gemiddeld zitten er 
135 honden in het asiel. Sinds 2007 
steunt Stichting Dierenopvang Bosnië 
dit prachtige initiatief. Een plek waar 
de honden het fantastisch hebben. 
Ze worden goed verzorgd door de mede-
werkers en Svjetlana zorgt dat het ze aan 
niets ontbreekt. Het is een heerlijke 

plek om te zijn. WereldAsielen steunt het 
asiel regelmatig via Stichting Dierenop-
vang Bosnië met een donatie voor voer 
of medische ondersteuning. Het asiel
is dus al langer een vast project van 
WereldAsielen. De toevoer van nieuwe 
honden blijft doorgaan. Gelukkig helpt 
een andere organisatie sporadisch met 
herplaatsing. Helaas blijft het aantal 
weer toenemen, vooral met pups. De 
afgelopen maand zijn er een groot aantal 
gedumpt voor het asiel. Uiteraard is het 
beter voor de onfortuinlijke hondjes, 
maar eigenlijk kunnen de medewerkers 
het werk er niet bij hebben. Ze zijn 
allemaal op leeftijd en een groep nieuwe 
pups kost extra veel tijd en inspanning. 
In juli dit jaar heerste er een virusinfec-
tie, een vorm van bronchitis. De honden 
werden ziek en moesten alle-
maal behandeld worden. Dure medicatie 
en heel erg veel zorgen voor het team. 

Vooral omdat een groot deel van de 
honden al flink op leeftijd is en hun 
hele leven al in het asiel doorbrengt. 
Voor de medewerkers, en vooral voor 
Svjetlana, voelt het als eigen honden. 
Gelukkig zijn ze na de behandelingen 
helemaal hersteld. Posljednja oaza doet 
haar naam eer aan, een geweldige, veilige 
plek voor honden die het op straat niet 
redden. Waar ze de zorg krijgen die ze 
verdienen, zodat ze hun leven in liefde 
kunnen vervolgen. 

WereldAsielen blijft het asiel steunen en 
de samenwerking met Stichting Dieren-
opvang Bosnië wordt versterkt. Een mooi 
vooruitzicht waar we samen trots op 
mogen zijn. Help ons a.u.b. de kosten 
voor de behandeling van de virale infectie 
te betalen. Daarmee zijn de honden 
enorm geholpen. Alvast hartelijk bedankt, 
ook namens Svjetlana en haar team!

Laatste oase
De naam van het asiel “Posljednja Oaza” in Orasje, Bosnië, betekent in 
het Nederlands laatste oase. Deze is afgeleid van een natuurdocumentaire 
uit 1983, waarin het leven van dieren in het voormalige Joegoslavië werd 
getoond die hun heil vonden in een prachtig en veilig natuurgebied. 

Dit project steunen? 
Vermeld svp bij de donatie  

Project 18, Orasje



De WereldKrantDe WereldKrant
H E L P T  Z W E R F D I E R E N  T E R  P L A A T S E

WERELD ASIELEN

Stichting WereldAsielen 

Postbus 8040 ● 1180 LA Amstelveen 

Tel: 06-12 50 52 49 

 info@wereldasielen.nl

ING bank 12 45 46 ● BIC: INGBNL2A

IBAN: NL12 INGB 0000 1245 46 

Triodos Bank 19.83.42.756 

BIC TRIONL2U 

 IBAN NL20 TRIO 0198 3427 56 

KvK 30199950 ● ANBI 8139.21.600 

 www.wereldasielen.nl 

Ons doel
WereldAsielen streeft ernaar om de 
leefomstandigheden van zwerfdieren 
te verbeteren door structureel fondsen 
te werven voor (acute) medische hulp 
en voedsel t.b.v. kleinere tot middelgrote 
asielen of hulpprojecten. 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 5 2 49 of  
info@wereldasielen.nl

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.

Geluk wordt niet kleiner 
als je het deelt
Sinds jaar en dag is Deepal Wijeweera een 
opvallende verschijning in de straten van de 
Sri Lankese hoofdstad Colombo. Elke ochtend 
staat hij voor dag en dauw op om naar de 
markt te gaan om daar vis en rijst aan te 
schaffen voor de hongerige dieren. 

Twee keer per dag maakt hij een ronde 
door de stad om de vele zwerfhonden 
en -katten te voeren die elke dag weer 
reikhalzend uitkijken naar zijn komst 
en hem soms trouw op de voet volgen. 
Een bijzonder tafereel: waar normaal 
gesproken uitgehongerde dieren elkaar 
bevechten om voedsel, eten de zwerfdieren 
die Deepal voert vreedzaam zij aan zij.
Ongetwijfeld is de onbaatzuchtige en 
compassievolle boeddhistische levens-
houding van Deepal hier debet aan.
Na een succesvolle carrière als ingenieur 
waarvoor hij enige tijd in Engeland 
werkzaam was, keerde Deepal terug 
naar Sri Lanka alwaar hij al zijn 
bezittingen verkocht, introk bij een 
familielid en besloot zijn leven te wijden 
aan het boeddhisme en bovenal aan de 
zwerfdieren in de straten van Colombo.

In eerste instantie was Deepal zelfred-
zaam en betaalde hij de rekeningen voor 
voer of medische kosten uit eigen zak. 
Door de toename van het aantal dieren 
dat op straat belandt, is dit helaas niet 
toereikend gebleken en sinds een aantal 
jaren ondersteunen we het werk van 
Deepal. Naast het voeren ontfermt 
Deepal zich ook over de zieke dieren. 
Hij brengt ze indien nodig naar een 

dierenarts en zorgt ervoor dat ze de 
benodigde medicijnen krijgen. 
Omdat zowel de aanschaf van voer als 
het bieden van medische hulp al bijna 
niet meer te bekostigen zijn, blijft er 
nagenoeg niets over om de volwassen 
dieren te castreren ofwel steriliseren. 

Onlangs ontvingen we een verzoek 
van een verontruste Deepal: Een groep 
van ongeveer 25 katten die leeft in 
“zijn kolonie”, moet nodig gecastreerd 
of gesteriliseerd worden. Enkele zijn 
helaas al zwanger, maar moeten zodra 
ze zijn bevallen zo snel mogelijk geholpen 
worden om te voorkomen dat ze weer 
in verwachting raken met alle gevolgen 
van dien! Om deze 25 katten te helpen is 
ongeveer een bedrag nodig van 300 euro. 
Wat zou het geweldig zijn als wij Deepal 
kunnen helpen om dit bedrag bij elkaar 
te krijgen en wie weet zelfs een beetje 
meer!? Dat zou de zorgen van Deepal 
enigszins kunnen verlichten. 

Tot slot willen we graag afsluiten met 
een citaat van Boeddha; deze woorden 
zijn zeer van toepassing zijn op Deepal’s 
levenshouding en werk:

“Thousands of candles can be lighted from a single 
candle, and the life of  the candle will not be shortened. 

Happiness never decreases by being shared”.

 Dit project steunen?  
Vermeld svp bij de donatie  

Project 87, Deepal




