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ANIMAL HELP, PANDO
In de vorige Wereld-
Krant besteedden we al 
aandacht aan dit project. 
Graag willen we nog-
maals berichten over het 
werk van Mary Brown; 
een door de hemel gezon-
den engel voor dieren in 
Uruguay.

DÉ STEM VOOR DIEREN IN URUGUAY 

De meeste dieren hebben het 
zwaar in Uruguay. Ze worden vaak 
mishandeld en/of verwaarloosd.  
Al vanaf haar kindertijd kon Mary 
dierenleed niet verdragen en werd 
ze op haar negende vegetariër. In 
1999 richtte ze haar eigen stichting 
op. De aanleiding was het aantreffen 
van een broodmager paard. Nadat 
ze contact had opgenomen met een 
plaatselijke dierenwelzijnsorganisa-
tie die haar verzocht het paard weg 

te halen, bleek het bij terugkomst 
al te zijn verdwenen. Mary zet zich 
sindsdien dag en nacht in om die-
ren te redden en komt voor hen op. 
Ze ontfermt zich voornamelijk over 
afgedankte, door mishandeling ge-
wonde honden en paarden. Iedere 
dag worden bij haar asiel vooral 
honden gedumpt. Ze probeert voor 
deze honden een gouden mandje 
te vinden, maar dat is niet gemak-
kelijk in een arm land als Uruguay 

waarin ook mensen moeten zien te 
overleven. Op dit moment verblij-
ven meer dan 200 honden in haar 
opvang.

Animal Help werkt niet alleen sa-
men met de gemeente, maar ook op 
landelijk niveau praat Mary Brown 
met dierenrechtenorganisaties.
Voorbeelden hiervan zijn o.a. acties 
tegen racen met ‘greyhounds’ en 
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tegen het mishandelen van paarden 
door ‘gauchos’. Een ander bijzonder 
initiatief van haar is dat ze de over-
heid gevraagd heeft of honden ver-
plicht gecastreerd kunnen worden.
Door haar enorme gedrevenheid om 
dieren te redden én door haar onver-
woestbaar vrolijke humeur weet ze 
veel te bereiken. De gemeente Pando 
heeft actief geholpen tijdens de cas-
tratie-actie die door WereldAsielen is 
gefinancierd. Zij haalden de baasjes 
en honden met de gemeentebus op 
en brachten die naar de locatie van 
Animal Help voor een gratis castra-
tie! Deze steun heeft veel bijgedragen 
aan het goede resultaat van de actie 
en zorgt daardoor ook voor meer 
draagkracht in de gemeenschap voor 
dit soort activiteiten. Zoals u in de 
vorige WereldKrant hebt kunnen le-
zen hebben nieuwe castratiedagen 
inmiddels ook al plaatsgevonden.

Mary doet van alles om mensen te 
motiveren om te komen. Ze heeft 
goede contacten met de media en 
haar zoon maakt aansprekende pos-
ters om de acties te promoten. Tij-
dens de laatste castratie-actie heeft 
ze een lamp verloot onder de baas-
jes. Zij kreeg toen 

de vraag van een baasje waarom ze 
nog zoveel honden heeft ondanks de 
maandelijks castratie-acties. Mary’s 
antwoord was: “Ik ga door tot geen 
nieuwe dieren bij mijn opvang wor-
den gebracht …”

Dat de opvang in Pando flexibel moet 
zijn blijkt uit onderstaand incident ...

Onlangs werd een hertje aangebo-
den voor hulp: het diertje was door 
een motor aangereden en deze men-
sen wilden het dier doden en opeten. 
Een echtpaar dat hier ooggetuige 
van was, wist dit te voorkomen en 
heeft het naar Mary gebracht. Diego, 
de dierenarts die ook de castraties 
doet, heeft de multipele verwondin-
gen met succes behandeld. Het hert 
maakt het naar omstandigheden 
goed en eet inmiddels weer!

Extra aandacht vragen we voor het 
trieste verhaal van hondje Mercy (de 
naam door Mary aan haar gegeven). 
Op 30 april jl. werd zij uit Montevi-
deo bij Animal Help binnengebracht. 
Het dier had een eigenaar, maar deze 
keek niet naar haar om. Volledig be-
dekt met schurft en wormen kon ze 

amper nog lopen. Haar eigenaar wil-
de haar afmaken. Mary gunde haar 
een kans; op de foto is te zien dat ze 
net behandeld is tegen de schurft. 
Met heel veel liefde, geduld én de 
juiste behandeling zou het moeten 
gaan lukken … op een avond had ze 
uit de hand gegeten, met haar staar-
tje gekwispeld en was ze tevreden 
naar haar kennel gewaggeld. Hoe 
groot was de schok dat ze daar de 
volgende dag dood werd aangetrof-
fen … het trieste bewijs dat ondanks 
alle toewijding niet ieder dier kan 
worden gered ...

Mary Brown is erg dankbaar voor 
de donaties. De nieuwe castratie- 
actie staat al gepland voor 18 juni 
a.s. Wilt u haar blijven steunen 
a.u.b.? Uw donatie graag o.v.v. 
Project 29. 

Namens Mary, de lokale  
bevolking en de dieren:  

hartelijk dank!
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Dit project steunen?

Vermeld s.v.p. bij de donatie
Project 29
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Je zou kunnen zeggen dat in het asiel 
gelukkig (en tegelijkertijd helaas) wei-
nig is veranderd.

Helaas, omdat het nog steeds een te 
klein, te krap en eigenlijk lelijk asiel is, 
ondanks de bloemetjes die her en der 
door vrijwilligers zijn neergezet in een 
wanhopige poging om de omgeving 
wat op te vrolijken. De omringende 
gemeenten zien nog steeds geen nood-
zaak in het bouwen van een fatsoenlij-
ke zwerfdierenopvang, hetgeen dood-
zonde is wanneer je de uitgestrekte 
velden in de buurt ziet. 

Gelukkig, omdat de honden nog steeds 
goede zorg genieten. De vrijwilligers 
hebben namelijk wederom een aanbe-
steding gewonnen om het asiel te run-
nen. Ieder jaar vrezen ze dat iemand 
anders met een goedkopere offerte het 
zal overnemen … dit zou het einde van 
de goede zorg voor de dieren inluiden, 
want goedkoper kan dat namelijk niet.

Een wandeling van de projectme-
dewerker langs de hondenhokken 
gebeurt met pijn in het hart. Ze her-
kent de honden die al jaren in het 
asiel verblijven en ze ziet weer nieuwe 
honden. Elk dier heeft een hartver-
scheurend verhaal. Hier zit Rubi, die 
samen met twee andere kleine hon-
den drie weken lang waakte bij zijn 
overleden baas. Alle drie verdedigden 
zij hun baas dapper tegen de ambu-

lancemedewerkers die uiteindelijk te 
hulp schoten. En daar is Tigi, die in de 
winter is weggehaald uit een metalen 
vat dat als hondenhok moest dienen. 
Wonder boven wonder is de hond niet 
doodgevroren. Even verder op zit de 
blinde Frodo. Hoeveel jaren zit hij al 
in het asiel? Het lijken eeuwen ... Zijn 
vriendin, een klein, oud teefje, is door 
het asiel bij opvang Vendi (een ander 
Pools project) geplaatst omdat ze het 
asiel slecht kon verdragen. Haar heeft 
de projectmedewerker gezien tijdens 
haar bezoek aan Vendi. De favoriete 
bezigheid van het oude diertje is knuf-
fels verzamelen om die vervolgens 
goed in haar mandje te verbergen. De 
knuffels zijn haar hele wereld …

Maar terug naar het asiel. Een prach-
tige Duitse herder met de naam Taco 
moet binnenkort afscheid nemen van 
deze wereld; hij is te ziek om hem 
verder te behandelen en hem te laten 
lijden. Hij krijgt nu bijzonder lekkere 
maaltijden (onder andere door dona-
ties uit Nederland) om hem nog even 
te laten genieten. Een prachtige husky, 
nog zonder naam, is na een auto-on-

geluk van de weg gehaald. Wat kijkt hij 
treurig ... Op naar de volgende hond. 
Vrijwilligers van het asiel hebben er 
drie weken over gedaan om hem te 
vangen. Hij was hen steeds te slim af, 
maar rende keer op keer langs de weg, 
wat hem tot een gevaar voor zichzelf 
én voor de weggebruikers maakte. 

Zo kan men doorgaan, lopend langs 
alle hokken waar wel honderd honden 
verblijven en luisterend naar hun ver-
halen …

In de avond komen ze samen bij één 
van de vrijwilligers thuis en worden 
de gesprekken voortgezet. Want on-
danks het vele verdriet is de project-
medewerker blij ooggetuige te zijn van 
de bergen werk die in dit asiel worden 
verzet. Woorden schieten te kort om 
te uiten hoeveel respect zij heeft voor 
het jarenlange, belangeloze buffelen 
van deze mensen. Bijzonder genoeg  
is deze dankbaarheid geheel weder-
zijds ... Haar wordt verzocht om dank 
uit te spreken aan ú en al diegenen die 
helpen om het werk van deze vrijwilli-
gers mogelijk te maken.

Dus namens de vrijwilligers in  
Krotoszyn bij deze: heel hartelijk 
dank, lieve donateurs! 

TIENTALLEN 
(HONDEN) LEVENSVERHALEN
Zoals u weet proberen enkele vrijwilligers ieder jaar tijdens 
hun vakantie een bezoek te brengen aan (een van) hun pro-
jecten. In april van dit jaar is de projectmedewerker van 
Project 95 naar het asiel Krotoszyn in Polen gereisd. Inmid-
dels onnodig om te zeggen dat dit op eigen kosten gebeurt. 
Het bleek een zeer leerzaam en inspirerend bezoek. Hier- 
onder een kort verslag...

Dit project steunen?

Vermeld s.v.p. bij de donatie
Project 95
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De blijdschap die we zien en 
de mooie reacties die we ont-
vangen van onze projecten 
wanneer we de boodschap 
overbrengen van een dona-
tie of andere vorm van hulp is 
onbetaalbaar. Dankzij onze 
trouwe donateurs mogen we 
dit als vrijwilligers van Wereld 
Asielen keer op keer ervaren. 
We delen dit graag met u, aan-
gezien we dit dankzij u mogen 
meemaken. 

Een voorbeeld van iemand die ons 
elke keer weer ontroert is Milu uit 
Setúbal, Portugal van Project 54. Ze 
geeft altijd aan dat ze niet zou we-
ten wat ze zonder WereldAsielen zou 
moeten beginnen. Maar wij denken 
hier heel anders over; wat moeten 
wij zonder geweldige personen als 
Milu, die hun eigen belang aan de 
kant schuiven voor het welzijn van 
de dieren? We zijn er als WereldA-
sielen trots op dat we zulke mensen 
hebben ontmoet die dankzij de hulp 
van onze donateurs door ons kunnen 
worden gesteund. 

 

Milu vraagt niet snel om extra hulp. 
Zij probeert om alles zelf op te lossen 
met de middelen die tot haar beschik-
king staan. Echter werden we vorige 
maand door haar vriendin Anabela 
erop gewezen dat Milu echt hulp nodig 
had. U kent haar van Project 44 uit Lis-
sabon. De twee werken nauw samen. 

Anabela vangt de dieren op bij haar 
thuis en brengt ze daarna onder 
in het asiel van Milu. In de vorige editie 
van de WereldKrant heeft u al kun-
nen lezen over het bezoek van onze 
vrijwilligers Casper en Ilse bij deze 
twee geweldige en hardwerkende 
vrouwen. Zij waren hier zeer van on-
der de indruk tijdens hun bezoek. 
Zo viel hen op dat de vele honden 
die Milu opvangt zielsveel van haar 
houden. Waar Milu ook heen gaat, de 
honden volgen haar. De dieren zijn 
alles voor haar en Milu is alles voor 
hen. Dit prachtige beeld draagt bij 
aan onze blijdschap voor het steunen 
van ‘O Cantinho de Milu’.

Anabela vertelde ons in april dat 
het aantal honden dat haar goede 
vriendin opvangt is opgelopen tot 
maar liefst 800! Om de uitstekende 
zorg voort te zetten moest Milu ex-
tra voer en medische hulpmiddelen 
aanschaffen. In Anabela’s verhaal 
werd in het bijzonder gesproken over 
de twee honden Xico en Baron die 
medisch onderzoek en hulp nodig 
hadden. Xico is een van de grootse 
honden van Milu. Hij had dringend 
verzorging nodig tegen gewrichts-
problemen. Bovendien is ondertus-
sen een tumor bij hem geconstateerd 
waardoor extra onderzoek en een 
mogelijke operatie noodzakelijk zijn. 
Bij Baron stond een ingreep van de 
oren op het programma. Aan onze 
projectmedewerker voor Portugal de 
eer om het nieuws van een komende 

donatie te melden. Als reactie hier-
op ontvangt hij steevast dankbare,  
veelzeggende berichten van Milu. 
Wij citeren haar maar al te graag:

“Dank jullie wel, ik kan jullie niet ge-
noeg bedanken voor het uitzonderlijk 
geweldige nieuws! Ik ben zo ont-
roerd en blij door jullie bericht. Ik 
wil jullie al mijn dank toesturen. Dit 
is echt een redding. Jullie hulp geeft 
ons altijd weer alle kracht om door 
te gaan, We weten dat we in moeilij-
ke tijden altijd op de steun van  
WereldAsielen kunnen rekenen. Wat 
zouden we zonder jullie moeten?”.

Het geeft elke keer weer een heerlijk 
gevoel om Milu blij te kunnen maken. 
Om te zorgen dat dit prachtige pro-
ject er voor kan blijven zorgen dat 
de zwerfdieren een mooie toekomst 
krijgen. In Milu’s opvang zal altijd 
hulp nodig zijn. Zónder haar lijden 
veel zwerfdieren in Portugal vaak 
een vreselijk leven vol verwaarlo-
zing, mishandeling en ziekte. Onder 
erbarmelijke omstandigheden dus. 

Bent u ook onder de indruk van 
Milu’s werk en wordt u ook blij van 
haar hartelijke woorden? Vermeld 
s.v.p. Project 54 bij uw donatie. 
Hartelijk dank!

EEN BOODSCHAP 
UIT HET HART 

Dit project steunen?

Vermeld s.v.p. bij de donatie
Project 54
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EVENEMENTEN

Geachte donateur,

Hieronder volgt een voorlopige 
opsomming van de evenementen 
waar we met onze kraam aanwezig 
zullen zijn. Een aantal evenemen-
ten is al voorbij op het moment 
dat u deze WereldKrant ontvangt, 
maar u krijgt dit jaar zeker nog 
een kans ons te bezoeken. Waar 
zijn we te vinden?

Wij hopen u te ontmoeten voor 
een leuk gesprek én geven u graag 
de kans uw geluk te beproeven op 
onze loterij: er zijn prachtige prij-
zen te winnen die door donateurs 
beschikbaar zijn gesteld. Tevens 
hebben we leuke honden- en kat-
ten-items in de verkoop tegen zeer 
voordelige prijzen.

Kortom, veel redenen om te ko-
men! Mogen we zeggen: tot ziens 
in het land?

Heel graag tot dan!

Merel en Josee

Met ingang van deze editie van 
de WereldKrant zult u ieder 
kwartaal kennismaken met een 
vrijwilliger. Het idee van deze 
‘column’ is dat het voor u als 
lezer en donateur wellicht leuk 
is om een beeld te hebben bij de 
mensen ‘achter de schermen’. 
Aan mij als trotse voorzitter de 
eer om in dit nummer het spits 
af te bijten.

Mijn naam is Annette Veenendaal en 
ik ben sinds 2008 als vrijwilliger bij 
WereldAsielen betrokken. De aan-
leiding om mij destijds als vrijwilli-
ger aan te melden staat mij nog heel 
helder voor de geest. Bij mijn eer-
ste ‘kennismaking’ met onze helaas 
veel te vroeg overleden Roemeense 
held de heer Cenac was ik namelijk 
zo onder de indruk van deze gewel-
dige man dat ik direct besloot om 
actief mijn steentje bij te dragen aan 
het helpen verbeteren van de leef-
omstandigheden van de ontelbare 
zwerfdieren op deze wereld. Velen 
van u zullen zich hem waarschijnlijk 
heel goed herinneren. 

Hij zorgde met hart en ziel voor hon-
derden zwerfhonden, zowel binnen 
als buiten de poort van zijn eenvou-
dige asiel. Op blijmoedige en vast-
beraden wijze en vaak tegengewerkt 
door de lokale overheid. De foto’s van 
de heer Cenac en zijn dieren zijn le-
gendarisch en nog steeds heeft hij 
een bijzonder plekje in mijn hart...

Ik ben bij WereldAsielen begonnen 
als vertaalster Spaans; enkele ja-
ren later ben ik projectmedewerker 
geworden voor een aantal Spaanse 
asiels. Diverse projecten waaronder 
het kattenasiel in Vigo, ons asiel in 
Alicante en de dierenopvang van het 
hardwerkende echtpaar José en Ana 
Ornaque in Massanes heb ik diverse 
keren op eigen kosten bezocht. De 
persoonlijke band met de ‘mensen 
in het veld’ is heel erg belangrijk om 
goed te kunnen inschatten wanneer 
er (extra) hulp geboden moet worden 
en voor de mensen zelf niet minder 
dan een eerbetoon voor het zware 
werk dat ze dag in dag uit verrichten.

Ik voel me bevoorrecht deel uit te 
maken van een geweldig team vrij-
willigers en ik hoop mij nog vele ja-
ren als projectmedewerker en voor-
zitter voor onze stichting te kunnen 
inzetten. Samen met u kan Wereld 
Asielen er hopelijk ook de komende 
jaren voor zorgen dat zoveel mogelijk 
dieren worden gesteriliseerd en dat 
zij tevens worden voorzien van de 
benodigde medische verzorging en 
voer.

In de volgende WereldKrant zult u 
kennismaken met Mariëlle Bakker, 
o.a. verantwoordelijk voor het con-
tact met onze projecten op Sri Lanka.

NIEUWE RUBRIEK:
EEN VRIJWILLIGER STELT ZICH VOOR ...

Annette Veenendaal

Zaterdag 19 augustus  
Zaandijkerjaarmarkt te 
Zaandijk

In september  
Hondenplons, Leimuiden. 
De exacte datum volgt.
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Ons doel
WereldAsielen streeft ernaar om de 
leefomstandigheden van zwerfdieren 
te verbeteren door structureel fond-
sen te werven voor (acute) medi-
sche hulp en voedsel t.b.v. kleinere 
tot middelgrote asielen of hulppro-
jecten. Vaak vindt dit plaats in een 
omgeving die wordt geteisterd door  
armoede, oorlog of natuurgeweld. 
Het ondersteunen en stimuleren 
vansterilisatieprojecten 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

Begin 2017 is het asiel in Oras-
je, Bosnië-Herzegovina (pro-
ject 18) ondergebracht bij We-
reldAsielen. Dit asiel werd 
sinds 2002 gesteund door 
Stichting Dierenopvang Bosnië 
(SDB), die geweldig werk ver-
zette door onder meer sterili-
satiecampagnes en educatie-
projecten te organiseren. 
WereldAsielen bood al eerder 
financiële steun, waardoor er 
een hekwerk, een gemetselde 
schuur met keukengedeelte en 
elektriciteit aangelegd konden 
worden. Nu SDB besloten heeft 
de activiteiten af te bouwen, 
heeft WereldAsielen de verant-
woordelijkheid voor het asiel 
overgenomen. 

Wat begon als opvang voor 65 hon-
den is inmiddels uitgebreid naar een 
verblijf voor gemiddeld 160 dieren. 
Een auto is in Orasje onmisbaar. Er 
moeten wel eens dieren naar de die-
renarts en wat te denken van al die 
zakken met hondenvoer? Die kun-
nen niet op de fiets vervoerd worden. 
Toen vrijwilliger Ingrid van den Berg 
foto’s doorgestuurd kreeg van een 
totaal doorgeroeste auto, begreep zij 
direct dat actie geboden was. Samen 

met haar man Bert Wagt en vrien-
dinnen Susan Rijnbeek en Monique 
Smaak bedacht zij een ludieke actie: 
door advertentiestickers te verkopen 
voor op de auto, zouden zij een nieu-
we auto bij elkaar sparen voor het 
asiel.

De vrijwilligers konden de nieuwe 
auto tegen een gereduceerd tarief 
kopen van een bevriend autobe-
drijf. Bedrijven en particulieren 
konden stickers van verschillende 
afmetingen kopen, met daarop hun 
advertentie of naam. ‘We hebben al-
les zelf gedaan,’ vertelt Ingrid. ‘We 
hebben eerst een schets gemaakt 
van de nieuwe auto met alle plekken 
voor de stickers. Vervolgens hebben 
we alle stickers zelf gemaakt en de 
auto ermee beplakt.’ De vrijwilligers 
hebben keihard gewerkt om genoeg 
stickers te verkopen. Ze zijn dan ook 
terecht trots op het resultaat. ‘We 
gaan de nieuwe auto zelf naar Orasje 
brengen. Ook willen we daar een ge-
sprek met de burgemeester plannen 
om te praten over de aanpak van het 
zwerfdierenprobleem,’ aldus Ingrid. 

Bij het verschijnen van deze Wereld-
Krant is de auto als het goed is in 
Orasje gearriveerd. Wij willen alle 
sponsoren hartelijk bedanken voor 
hun steun! 

Mocht u ook iets willen bijdragen:  
er is altijd geld nodig voor bijvoor-
beeld hondenvoer en dierenartsbe-
zoeken. Vermeld bij uw donatie ‘Pro-
ject 18’ en het geld komt ten goede 
aan het asiel in Orasje. Alvast be-
dankt namens de zwerfdieren!

EEN NIEUWE AUTO 
VOOR HET ASIEL IN 
ORASJE

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.


