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Belangrijke
mededeling
voor onze
donateurs
Stichting WereldAsielen heeft besloten
nauwer te gaan samenwerken met de

Dit is het verhaal van een bijzondere man (Pedro) en een bijzondere
hond (Perla). Een verhaal dat begint in maart 2012. Pedro was vrijwilliger
bij een plaatselijk asiel in Jaén (Andalusië) toen men een melding kreeg
van een aangereden hond buiten de bebouwde kom. De vrijwilligers
gingen op weg, maar konden de hond in eerste instantie niet vinden.

Triodos Bank.Vanaf 1 januari 2017 zal
het bedrag dat wij via uw automatische
incasso ontvangen, worden overgemaakt naar onze bankrekening bij de
Triodos Bank (i.p.v. naar de ING bank
zoals tot nu toe het geval was).
Hiervoor hoeft u zelf niets te doen.

Na goed zoeken bleek de hond weggekro-

besloot, na enkele noodzakelijke operaties,

pen te zijn in de riolering van een greppel,

de best al op leeftijd zijnde hond mee

duidelijk voorbereid om te sterven. Zoiets

naar huis te nemen om haar zodoende

Daarnaast willen wij hierbij degenen

hadden de vrijwilligers nog nooit gezien:

een kans te geven. Hij noemde haar Perla

die zelf geld aan ons overmaken,

er bleken al delen van het dier in staat van

(Parel in het Spaans) en zorgde acht

vriendelijk verzoeken uw donatie te

ontbinding te zijn. Wij hebben de desbe-

maanden zéér intensief voor haar bij hem

storten op onze rekening bij de Triodos

treffende foto’s en filmpjes, maar die zijn

thuis. Alleen kreeg Pedro ondertussen
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absoluut niet geschikt om te tonen.

een hernia, waarna zijn partner Antonio

o.v.v. het 16-cijferige betalingskenmerk

Alleen deze, waar het arme dier voorzichtig

weer voor hem én voor Perla kon zorgen.

zoals vermeld op de acceptgiro.

in een geleend kratje is gelegd voor tran-

Toch deden ze dit met alle liefde, want

sport. Aangekomen in het asiel bleek na

Perla was het waard. Ondanks alle vooruit-

Namens het bestuur bij

medisch onderzoek wat iedereen eigenlijk

zichten krabbelde zij namelijk langzaam

voorbaat hartelijk dank voor

al wist. Deze hond was er te ernstig aan

op en genas wonderwel volledig!

uw medewerking.

toe (door de aanrijding, maar ook door

Daarna was Perla gereed voor adoptie en

ziektes) om tussen de andere dieren in

zodoende heeft zij nog bijna drie jaar een

Ingrid Vrolijk,

het asiel op te nemen. Waarop Pedro

mooi leven gehad … Lees verder op pagina 3

penningmeester

Honeymoon bij
Protectora de Animales
Als net getrouwde man van een vrouw die voor WereldAsielen met verschillende projecten in Spanje het contact onderhoudt, was het natuurlijk hoog
tijd om eens een kijkje in de keuken te nemen. Onderdeel van onze
honeymoon was dan ook 3 weken meehelpen bij Protectora San Francisco
de Asís, een opvang voor honden in het Spaanse dorpje Malagón

Dit project steunen
?
Vermeld svp bij de
donatie Project 90
,
Malagón

De eerste dag werd ik meteen al verwel-

houden" bleek een prima advies en al snel

konden worden. Nog enkele dagen later

komd door een vijftal grote honden die

kon ik de omgeving verder bekijken.

waren de honden al zo gewend aan hun

los liepen op het open gedeelte van het

De ongeveer 100 honden in het asiel

nieuwe schoonmaakdienst dat ook lekker

terrein. Hoewel zelf eigenaar van een

hadden het buitenlandse bezoek natuurlijk

knuffelen door hen werd toegevoegd aan

kleine asielhond was het toch wel even

al lang door en ook vanuit de verschillende

het takenpakket. Vooral in de hokken waar

wennen aan deze grote jongens die niet

hokken kwam nu enthousiast geblaf.

de honden nog aanwezig waren, was het

bang waren om de nieuwkomer te verwel-

slim om een balans tussen knuffelen en

komen en enthousiast op hun achterpoten

De verzorger, en enige betaalde kracht

schoonmaken te vinden, aangezien de

gingen staan voor een omhelzing op

van het asiel, was ondanks mijn redelijke

poep anders wel eens tot achter je oren

borsthoogte. "Rustig blijven, geen aandacht

niveau van de Spaanse taal niet te volgen,

zou kunnen komen te zitten.

geven en je handen langs je lichaam

maar met handen en voeten en gezond
verstand was het wel duidelijk wat er

In het begin misschien nog iets waar je

moest gebeuren. De ochtendgymnastiek

bij stil stond, maar al snel onbelangrijk

voor de honden ging van start door per

gezien de blijheid van de honden met

keer een groep honden uit hun hokken te

wat persoonlijke aandacht. Na een week

laten die het goed met elkaar kon vinden.

wisten we precies welke honden moeite
hadden hun tanden niet te gebruiken bij

Terwijl zij zich los maakten van opge-

het spelen, welke opsprongen en dus

bouwde overtollige energie, konden wij

potentiële 'poep-tot-achter-je-oor' veroor-

de hokken schoonmaken. Na een paar

zakers waren en dat de puppies (hoewel

dagen zat de handigheid en het vertrouwen

super schattig) met hun scherpe nagels

er zo goed in dat ook de hokken waar de

en ongecontroleerde enthousiasme voor

bewoners nog in zaten gewoon gesopt

de ergste krassen op je lichaam zorgden.
Gedurende de twee weken zagen we
diverse nieuwe bewoners gebracht worden

OPROEP!

en hoorden we gelukkig ook van adopties

Beste donateur, mocht u in uw kerstpakket cadeautjes aantreffen
waar u het nut niet van inzag en ook een ander niet mee kon verblijden:
WereldAsielen kan de ‘non food’-artikelen heel goed gebruiken als
prijsjes voor de loterij tijdens evenementen. Helaas kunnen we ze niet
ophalen in het hele land, maar in de randstad lukt zeker! Meer informatie
bij merelbartelsman@gmail.com. Alvast onze hartelijke dank!

het welzijn van deze honden en een mooie

naar het buitenland. Fijn om een klein
beetje te hebben kunnen bijdragen aan
ervaring die ik iedereen kan aanraden.
Joep, de man van Carine
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Wat een wilskracht…zeer bijzonder…

zwaar. Maar dan denkt Pedro terug aan

… bij nieuwe baasjes (zie de foto op het

Uiteraard lukt het niet meer om alle

Perla en dan weet hij weer waarom hij dit

strand). De totale opoffering van Pedro

dieren thuis op te vangen, want het gaat

doet: ter nagedachtenis aan haar!

om Perla te redden deed iets met hem.

om vele tientallen honden en katten per

Pedro wist dat dit de meest effectieve

jaar. Pedro heeft een netwerk rondom

manier was om daadwerkelijk zwerfdieren

zijn woonplaats Torredelcampo (net

te redden. Zo startte hij Huella de Jaén

buiten de grote stad Jaén) en beschikt

(huella = pootafdruk) en begon hij meer

over diverse plekken om tijdelijk honden

dieren op te vangen bij hem thuis.

en katten onder te brengen. Een project-

Specifiek de honden en katten die er het

medewerker van WereldAsielen heeft

slechtst aan toe zijn; gruwelijk mishan-

(op eigen kosten) zijn huis en die andere

deld, ernstig verwaarloosd, zéér ziek of

plekken bezocht om een idee te krijgen.

hoogzwanger…Pedro offert zich op en

Het is echt zo optimaal mogelijk gebruik

ontfermt zich juist over deze dieren. En

maken van beperkte middelen. Maar wat

dan weet men je al snel te vinden, dus

een opoffering zeg. Pedro werkt halve

wordt hij regelmatig gebeld als er ergens

dagen (hij ontwerpt keukens) en

een hond of kat meer dood dan levend is

vrijwel alle inkomsten gaan op

gevonden. Bijna altijd lukt het Pedro om

aan de zwerfdieren: huisvesting,

zo’n dier weer een dierwaardig leven te

voeding en vooral medische zorg.

bezorgen. En om te laten adopteren.

Natuurlijk is het zwaar, soms té

Mocht u Pedro willen steunen,
heel graag! Uw donatie dan graag
onder vemelding van P. 14
Huella de Jaén. Dank u wel!

Omheining voor het Huayang Dogs Rescue Center
“The Huayang dogs rescue center”
in Thailand is in 2002 opgericht
door Warin Taphaothong, die op
haar geheel eigen wijze de vele
zwerfdieren in Thailand opvangt.
Zij probeert de zwerfdieren zoveel
mogelijk in hun eigen natuurlijke
omgeving en vrijheid op te vangen
en niet op te sluiten in kennels.

Sinds 2014 is een nieuw centrum geopend,

Inmiddels is geïnventariseerd wat nodig

nadat het vorige centrum diverse keren

is om een veilige omheining te bouwen.

onder water was gelopen. Ook Wereld-

De bedoeling is dat het gaat bestaan uit

Asielen heeft hieraan bijgedragen door

214 palen en ruim 400 meter gaas.

een donatie voor de aanleg van een water-

De kosten zouden € 950,- bedragen.

voorziening (2014) en een donatie voor

Wilt u Warin en haar zwerfhonden

de bouw van ziekenkamers (2015).

helpen om dit project te realiseren?

Het nieuwe centrum is ondertussen niet af,

Maak dan een (anonieme) donatie over

maar wel volop in gebruik. Op dit moment

aan WereldAsielen onder vermelding

is er grote behoefte aan een omheining

van “Project 76 Warin”.

aan de voorkant van het centrum. Mochten
de honden uit hun kennel ontsnappen of

Wij zorgen dat elke cent die binnenkomt

anders gezegd op avontuur gaan, kunnen

ook daadwerkelijk naar Warin en haar

zij zo doorlopen naar de weg of verdwijnen

dieren gaat. Namens Warin, maar vooral

in de jungle, met alle gevolgen van dien.

namens de dieren, geweldig bedankt!
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Reisverslag van
Walk with Donkeys
Woensdag 5 oktober: vandaag reis ik af naar Anatoli, Griekenland, om een
bezoek te brengen aan Suzie en Alistair van Walk with Donkeys Sanctuary. De communicatie verloopt de laatste tijd
lastig want het echtpaar heeft al een maand geen internet. Tja, dat soort voorvallen zijn heel gewoon in Griekenland.
In de Sanctuary verblijven op dit moment 15 ezels, 3 muilezels, 1 pony, 12 honden en 10 katten.
In mijn tas heb ik een flinke voorraad

muilezels. Zodra ze voldoende zijn hersteld

regelmatig dat Suzie midden in de nacht

medicijnen; dit dankzij een gulle gift van

kunnen ze voorzichtig met meerdere dieren

met hem naar het ziekenhuis moet rijden.

een klant en Dierenkliniek Vondelpark.

worden geplaatst. Samen lopen we terug

Suzie moet hem dan achterlaten om terug te

Daar zullen Suzie en Alistair blij van worden!

naar beneden waar ik Suzie tref die, terwijl

keren naar de opvang en daar in de vroege

Terwijl ik het kleine weggetje afrijd kom ik

Alistair boodschappen gaat doen voor gasten

morgen de verzorging van de ezels,

Alistair tegen die mij meteen meeneemt

die later die dag zullen arriveren, me vertelt

muilezels, paarden, honden en katten te

naar een hoger gelegen veld, waar de dieren

hoe het met de opvang gaat. Sinds enige tijd

hervatten. Twee keer per dag worden alle

staan die vanwege gedragsproblemen een

is het echtpaar begonnen met een wildlife

verblijven schoongemaakt en moet het

aparte verzorging nodig hebben. Daar krijg

experiment voor gasten, om zo aan meer

water worden bijgevuld. Dat het water

ik twee muilezels te zien die nog niet zo lang

geld te komen. Een heel goed idee (en een

wordt bijgevuld is niet vanzelfsprekend,

in de ezelopvang verblijven en nog erg schuw

echte aanrader!), maar tegelijkertijd nog

aangezien het water maar 1 keer in de 3 à 4

zijn voor mensen. Ze zijn helaas, net als vele

meer werk voor het echtpaar. Suzie vertelt

dagen stroomt. Met behulp van Wereld-

andere, niet goed behandeld. Deze twee zijn

me dat het echtpaar het moeilijk heeft.

Asielen zijn in het afgelopen jaar meerdere

onafscheidelijk en Alistair vertelt enthousiast

Alistair kampt helaas nog steeds met

watertanks aangeschaft, die allemaal snel

hoe hij langzaam vooruitgang ziet bij de

gezondheidsproblemen en het gebeurt

bijgevuld worden … Lees verder op pagina 5

Een echt thuis bij Vendi in een ‘Nederlands huisje’
Dit voorjaar hebben wij bij Ania
thuis ons project Vendi bezocht.
In het najaar zijn wij ook op
bezoek geweest bij Vendi, maar nu
bij Kasia thuis. Hoe dit project
voor oude honden is ontstaan,
kunt u lezen in de WereldKrant
no. 43 van 2015, zie ons archief
op www.wereldasielen.nl.

Wij parkeren onze auto voor een hek

honden (dikwijls voor de laatste etappe

langs de autoweg. “Niet een beetje te

van hun leven) van een huiselijke sfeer

dicht bij het verkeer?” vragen wij ons af.

en de beste zorg kunnen genieten na

Maar de ruimte in Polen is iets waar wij

jaren opgesloten te zijn in slechte asielen,

in Nederland jaloers op kunnen zijn.

op straat te hebben geleefd of “gewoon”

Vanaf het hek moeten wij nog een stukje

weggegooid te zijn door hun bazen. Het

lopen voordat wij bij het huis van Kasia

kan soms best druk worden in het huis.

aankomen. Omhuld door bomen, met

Daarom heeft project Vendi met behulp

een stukje bos erbij, is het een enorm

van WereldAsielen een grote tweede-

omheind terrein van 2 hectaren.

hands camper (tot onze verbazing noemt

Hier kunnen honden zich uitstekend

men in Polen dit soort campers een

uitleven, rennen, voor zover sommige dit

“Nederlands huisje”) aangeschaft waar

vanwege hun leeftijd of hun ziekte nog

de hondjes zich ook thuis kunnen voelen

kunnen. Ondanks dit enorme terrein

en waar ze het warm hebben tijdens

wonen alle honden bij Kasia thuis.

de strenge Poolse winters. Kasia heeft

Het is namelijk de bedoeling dat de

wel een extra … Lees verder op pagina 5
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Dit project steunen?
Vermeld svp bij de donatie
Project 75. Bent u geïnteresseerd in
vrijwilligerswerk? Dan kunt u mailen
naar amber@wereldasielen.nl.
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echtpaar op leeftijd. Daarom zijn er weer

en uiteraard heel veel knuffelen met de

… op het moment dat het water stroomt!

twee prangende vragen: geld en vrijwilligers!

ezels. Nadat ik hier na anderhalf uur mee

De dieren moeten iedere dag gevoerd

Vrijwilligster Sophia is 18 jaar en verbleef

klaar was, ging ik wandelen met een van de

worden, maar gelukkig wordt het voer sinds

van 18 augustus tot 9 oktober jl. bij het

honden, waarna mijn eerste shift rond 10

kort iedere 7 à 10 dagen naar de opvang

Walk with Donkeys Sanctuary. Ze woonde

uur eindigde. Daarna bracht Alistair mij

gebracht! Kosten: €400,-.

de gehele periode in het huis van Suzie en

weer naar boven met de auto. Soms bleef ik

Daarnaast moeten ook de honden verzorgd

Alistair; het echtpaar zelf slaapt in een

wat langer, het werk is af wanneer het af is.

worden. En de zieke dieren. En de dieren in

caravan op het terrein. Sophia vond het

10 uur is dus niet altijd 10 uur. Tot 17.00

de omgeving. En de eventuele gasten in de

een fantastische ervaring en heeft van elk

uur had ik pauze, waarin ik veel las, naar

tent. En het rondleiden van toeristen in de

moment intens genoten. Hieronder een dag

muziek luisterde en lange wandelingen

hoop dat ze een donatie schenken…en…en….

uit het leven van een Duitse vrijwilligster,

maakte. Het laatste was een buitengewone

en… Suzie vertelt dat er soms een melding

Sophia vertelt; Elke ochtend stond ik om

ervaring. Om 16:30 uur liep ik in een half

komt van ezels die los (gedumpt dus) rond-

6:40 uur op, waarna ik rond 7.00 uur mijn

uur naar de Sanctuary beneden. Daar begon

lopen. Dan gaat het echtpaar op pad, in een

ontbijt at op het terras van het huis op 3 km

de herhaling van de ochtend shift.

race tegen de klok om de ezels op tijd te

afstand gelegen van de Sanctuary. Ik genoot

Soms hielp ik Suzie met gasten die in de

vinden, voordat ze overlijden door gebrek

elke ochtend intens van de prachtige

tent verbleven, bijvoorbeeld met het voor-

aan voedsel en vooral water. Soms zijn ze

zonsopgang en het uitzicht op de vallei.

bereiden van het eten, het eten naar de tent

wel dagen bezig met zoeken, bergpaadjes op

Om 7.30 uur haalde Alistair mij op met de

brengen of de was doen. De avonden waren

en af (een vrijwilligster heeft helaas wel

auto en 10 minuten later begon ik aan mijn

heerlijk en werden vaak beloond met een

eens restanten van een overleden ezels

eerste shift: het voeren van de ezels, het

smakelijke maaltijd bereid door Suzie.

gevonden). Het mag duidelijk zijn dat het

bijvullen van water, de velden schoonmaken

Rond 20.00 uur bracht Alistair mij terug

veel te veel en te zwaar werk is voor dit lieve

(zowel die van de ezels als van de honden)

naar het huis en liep de dag op zijn einde.

wordt, zich opent en vrolijk begint te
worden”. Het duurt soms lang, maar
Kasia geeft niet op. Daarom is afscheid
nemen later zo moeilijk… Wat ons opvalt
is dat het overal ontzettend schoon is.
Zelfs als je op een bezoek voorbereid
Vervolg pagina 4

op. Op het moment woont bij Kasia

bent, lijkt het moeilijk om alles zo

… buitenhondenhok nodig voor de grote,

eigenlijk een kleine groep honden, omdat

ordelijk bij te houden. Kasia lacht, ja,

sterke viervoeters die soms even apart

het een triest jaar voor Kasia is geweest.

daar is zij bijna obsessief mee bezig, dag

gezet moeten worden, vooral als Kasia

Al twaalf keer moest ze dit jaar afscheid

in dag uit. Enorm veel werk. “Maar het is

even weg moet, bijvoorbeeld als ze met

nemen van oude of ongeneeslijk zieke

ons huis, toch? Van ons allemaal”, met de

haar dochtertje naar het ziekenhuis

honden om hun lijden te beëindigen.

hand wijst ze naar haar kwispelende,

moet. Nou, dan weten wij nu al een

Zelfs voor iemand die dit gewend is,

vrolijke familie …

bestemming voor onze volgende donatie:

aangezien ze een project runt voor oude,

een mooi, goed en ruim buitenhonden-

hulpeloze honden, is het voor Kasia dit

hok! Wij zitten buiten te kletsen,

jaar te veel geworden. Zij zwijgt even met

vergezeld door de honden die continu

natte ogen. Maar ze zet haar verhaal snel

aandacht vragen. Knuffelen, spelen,

voort: “De grootste voldoening heb je als

lekkernijen – daar zijn ze allemaal dol

een verwaarloosde hond langzaam beter
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Dit project steunen?
Vermeld svp bij de
donatie Project 13

Terugblikken op 2016
Als bestuur willen we er graag een gewoonte van maken om aan het eind
van het jaar eens stil te staan bij alles wat het afgelopen jaar de revue heeft
gepasseerd. Het is ook een beetje de tijd van het jaar: de sinterklaasgedichten hebben ons gedwongen na te denken over diverse memorabele
zaken en velen maken weer zuchtend goede voornemens…

WERELD

HELPT

ZWERFDIEREN

ASIELEN
TER

PLA ATSE

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.

Wat WereldAsielen betreft kan ik u zeggen dat we weer veel hebben kunnen realiseren:

Het ondersteunen en stimuleren van
sterilisatieprojecten zien wij als een

Er is bijgedragen aan het verbeteren van de onderkomens van de dieren en
talloze dierenartsnota’s zijn door WereldAsielen betaald om te voorkomen dat
een medewerker met een ziek of gewond dier onverrichterzake naar huis werd
gestuurd, omdat de schuld bij de dierenarts te hoog was opgelopen

Tientallen pallets, tot de nok gevuld met hondenen kattenvoer, dekens, manden en andere
hulpgoederen, vonden hun bestemming in diverse
asielen in met name Polen, Spanje en Portugal

Tevens werden in de meeste asielen
en andere vormen van opvang
tientallen dieren gesteriliseerd

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

Verzoek aan
onze donateurs
Wilt u zo vriendelijk zijn om bij een
betaling het 16-cijferige betalingskenmerk
te vermelden? Dit maakt het verwerken
van uw betaling een stuk eenvoudiger.

En dit allemaal dankzij u. We prijzen ons

we u laten weten dat we per heden groten-

gelukkig met zo’n trouwe club donateurs,

deels zaken doen met de Triodos Bank.

die behalve een regelmatige donatie ook

De reden hiervan is dat de ideologie van

vaak nog bereid is extra in de buidel te

deze bank goed aansluit bij wat Wereld-

tasten voor een artikel in de WereldKrant.

Asielen belangrijk vindt. Belangrijk om te

We zijn u zeer dankbaar hiervoor. En dan

weten is dat dit voor u niets verandert.

is in 2016 nog iets zeer moois tot stand

Tot slot willen we u net als vorig jaar

gekomen. De oplettende donateur is het

namens het hele bestuur nogmaals heel

vast al opgevallen: sinds kort is onze

hartelijk bedanken voor uw trouwe dona-

website vernieuwd! Een van onze bestuurs-

teurschap en gulle gaven in het afgelopen

leden heeft in nauwe samenwerking met

jaar. Mogen wij ook volgend jaar weer op

zijn broer en een goede vriend maanden-

uw steun rekenen? Namens het hele team

lang al zijn beschikbare tijd gestoken in

wens ik u en uw huisdieren een fijne

een spoedcursus ‘websites bouwen’ om

kerst, een vuurwerkvrije jaarwisseling en

de prachtige nieuwe website uiteindelijk

een gezond en diervriendelijk 2017!

vol trots een paar maanden geleden te
kunnen lanceren. We raden u van harte

Josee Lochtenberg,

aan een kijkje te nemen! Tevens willen

secretaris

WereldKrant nr. 50 | pag. 6

Hartelijk dank voor uw medewerking.

Stichting WereldAsielen
Postbus 8040 ● 1180 LA Amstelveen
Tel: 06-12 50 52 49
info@wereldasielen.nl

Triodos Bank 19.83.42.756
BIC TRIONL2U
IBAN NL20 TRIO 0198 3427 56
KvK 30199950 ● ANBI 8139.21.600
www.wereldasielen.nl

