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Stichting WereldAsielen helpt zwerfdieren ter plaatse

Ayman deelt huis
met 66 katten
Egypte

Niet heel lang geleden
kwam WereldAsielen in
contact met Ayman Selyme,
een grote dierenliefhebber
in Alexandrië, Egypte.

Zomer 2015 nr. 44

Opvang voor
vuilnisbakken
Polen

Vrienden van WereldAsielen
weten dat onze stichting
graag kleinschalige projecten
in het buitenland steunt,
waar gewone mensen,
dikwijls alleen met eigen
beperkte middelen, dierenleed
proberen te beperken.
Een voorbeeld daarvan is de
Poolse stichting “Kundel Bury”
in de kleine stad Pabianice.
De naam betekent vrij vertaald
‘vuilnisbak’ en verwijst naar het
mooiste hondenras wat er is, de
bastaard. 
Lees verder op pagina 3

Het leven is niet gemakkelijk in
Egypte. Oorlog, armoede en het
klimaat; allemaal omstandigheden
waar mens noch dier om gevraagd
heeft, maar wel dagelijks mee om
moeten gaan. We begrijpen goed
dat wanneer mensen zelf weinig
te eten hebben, de zwerfdieren nog
meer afhankelijk zijn van mensen
zoals Ayman.
Lees verder op pagina 4

WERELDASIELEN ONTVANGT HET CBF-CERTIFICAAT
Lang verwacht, stil gezwegen… maar nu is het dan toch zover:
Stichting WereldAsielen heeft onlangs het officiële certificaat
voor Kleine Goede Doelen ontvangen van het Centraal
Bureau Fondsenwerving (CBF). Het CBF is een instelling
die erop toeziet dat de werving en besteding van fondsen
door charitatieve organisaties op verantwoorde wijze plaatsvindt. Tevens toetst het CBF of de voorlichting die door deze
organisaties wordt afgegeven, juist is.

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

Alle vrijwilligers bij WereldAsielen
zijn heel blij met het verkrijgen
van dit certificaat, aangezien dit een
officieel bewijs is dat WereldAsielen

een transparante stichting is die
vrijwel al het geld ten goede laat
komen aan haar projecten.
Lees verder op pagina 2

waar de nood het hoogste is.
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vervolg pagina 1
Als medewerkers wisten wij dat
natuurlijk al lang, maar in de
wirwar van alle goede doelen in
Nederland (groot en klein), is dit
certificaat een belangrijke
bevestiging en een mooie manier
om je als stichting op positieve
wijze te onderscheiden van andere
organisaties.
Vanzelfsprekend willen wij dit
geweldige nieuws heel graag met
onze donateurs delen! Zonder uw
hulp en betrokkenheid zou
WereldAsielen namelijk nooit
zover zijn gekomen als waar we nu,
tien jaar na de oprichting, staan.
We hopen van harte dat we op uw
steun mogen blijven rekenen.
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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 onze 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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Opvang voor
vuilnisbakken
vervolg pagina 1
Formeel gezien bestaat deze
stichting pas twee jaar, maar de
oprichtster Magda houdt zich al
ruim tien jaar bezig met hulp aan
zwerfdieren. Voor de kost is
Magda dagelijks werkzaam in een
kinderdagverblijf, maar ze steekt
al haar vrije tijd in de hulp aan
dieren. De stad waar zij woont
heeft wel een hondenasiel, maar
dat laat veel te wensen over.
Daarom probeert Magda ook daar
met andere vrijwilligsters actief
te zijn, maar de samenwerking
verloopt niet altijd soepel. Weinig
Poolse asielen zijn echt gericht op
daadwerkelijke hulp aan dieren.
Het is eerder alleen maar een
opvang zonder zich te bekommeren
om het dierenwelzijn. De meest
schrijnende gevallen worden door
vrijwilligsters uit het asiel
weggehaald (als het lukt) onder het
mom van adoptie, om vervolgens
de hond in een gastgezin te plaatsen
en er een goed thuis voor te zoeken.

Het hoofddoel van de stichting is
sterilisatie, sterilisatie en nog eens
sterilisatie. Daarnaast richt de
stichting zich ook op hulp aan
dieren die wel een baas hebben,
en waarvoor in het algemeen wel
goed voor wordt gezorgd maar die
zich wegens armoede bijvoorbeeld
geen sterilisatie kunnen veroorloven,
al zou men dat wel graag willen.
De streek waar de stichting actief
is, was vroeger bekend vanwege
de textielindustrie. Het gaat daar
tegenwoordig minder voorspoedig,
de fabrieken zijn verdwenen, maar
de (arme) arbeiders zijn gebleven.
Daarom heeft de stichting het ook
niet breed, eigenlijk overleven ze
van de weinige steun van de lokale
samenleving. Vrijwilligers doen
hun best om zelf aan financiële
middelen te komen, bijvoorbeeld
door de verkoop van spullen via
internet of door allerlei acties te
ondernemen om aandacht

te trekken. De laatste
spectaculaire actie was de
inzameling van plastic afval.
De verkoop van de maandenlang
ingezamelde honderden kilo’s
plastic dopjes heeft de kas van
de stichting een aardig bedrag
opgeleverd van bijna 100 euro.
Bij elke feestgelegenheid in de stad
is de stichting aanwezig, want de
vrijwilligers vinden voorlichting net
zo belangrijk als het werk in het veld.
“Maar het blijft moeilijk”, zegt
Magda bezorgd. “Ik wil er niet aan
denken dat we weer een telefoontje
krijgen over een aangereden hond.
Waar halen we dan het geld
vandaan om hem te helpen?”
Sinds de stichting de structurele
hulp van WereldAsielen ontvangt,
kijkt Magda echter met meer
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Er wordt voorlichting
gegeven om de
dierenproblematiek
onder de aandacht
te brengen.

optimisme naar de toekomst.
“Het is voor ons van wezenlijk
belang geworden, heel erg
bedankt!”, zegt zij dankbaar.
Mocht u aan dit optimisme
willen bijdragen, dan zijn wij
u ook erg dankbaar.

Dit project steunen?

Vermeld svp bij de do
Project 46

natie

Ayman deelt huis met 66 katten
vervolg pagina 1
Hij is 46 jaar, ongehuwd en woont
weer bij zijn moeder. Dit had hij
nooit zo voor ogen, maar zijn liefde
voor dieren heeft zijn toekomst
totaal op zijn kop gezet. Die liefde
begon al toen hij een klein kind
was. Allengs kwamen er steeds
meer zwerfkatten in zijn woning,
omdat hij het leed van de vaak
zieke, gewonde en uitgehongerde
dieren niet kon aanzien. De reden
dat Ayman de 66 katten in zijn
appartement houdt, is dat hij niet
wil dat ze op straat weer een slecht
leven krijgen. Dan zou al zijn werk
om de katten weer gezond te maken
vergeefs zijn. Want het leven op
straat voor katten in Egypte is
zwaar en velen overleven het niet.
Soms worden katten buiten Egypte
geadopteerd, maar dit is een
langdurige en kostbare procedure.
Binnenkort gaan echter twee katten
naar Engeland: een blinde kater
en een jonge kat met vergroeide
pootjes! Het liefst zou Ayman alle
zwerfkatten op straat in Alexa op
willen nemen in zijn appartement,
maar dat kan niet. Om die reden
loopt hij dagelijks zijn voerrondes
om de andere zwervers toch een
beetje te kunnen helpen.
Om zoveel mogelijk zwerfkatten
een beter leven te kunnen geven,
heeft Ayman besloten zelf weer
bij zijn moeder te gaan wonen.
Er wonen momenteel 66 katten in
zijn eigen appartement en nog eens
10 (zieke) katten in het appartement
van zijn moeder. Ayman werkt 7
dagen per week in de havens van

Alexandrië. Hij heeft geen rijbewijs
(kost veel geld en daarnaast kan hij
ook geen auto bekostigen) en staat
om 6.00 uur ‘s morgens op om met
de bus naar zijn werk te gaan.
Aangezien hij na zijn werk direct
doorgaat naar het kattenappartement, neemt hij ‘s morgens al een
zak kattenvoer van 15 kilo mee.
Ayman loopt meer dan een uur van
zijn werk naar het kattenappartement en voert onderweg een
heleboel zwerfkatten die vaak al op
hem wachten in afgelegen steegjes
en langs de boulevard. Deze arme
stakkers krijgen dagelijks verse vis,
die Ayman in de haven koopt.
Vervolgens is Ayman ruim 5 uur
bezig met het voeren en verzorgen
van alle 66 katten. Pas wanneer het
appartement weer schoon is, gaat
hij met de bus naar huis. Deze rit
duurt 2 uur, waardoor hij pas rond
21.00 thuis is. Dit gaat dus 7 dagen
per week door, zonder dat Ayman
enige hulp krijgt van anderen. Ook
betaalt hij zelf de huur (300 euro
per maand), kattenvoer (400 euro
per maand), reiskosten en helaas
ook de dierenartskosten die
behoorlijk uit de hand kunnen
lopen. Soms reist Ayman met een
zieke kat naar de dierenarts, die
vervolgens niet komt opdagen.
Afspraak of niet, Ayman kan weer
terug naar het appartement met
zijn zieke kat. Hier ligt hij letterlijk
wakker van.
Dat Ayman een bijzonder dappere
man is, mag wel duidelijk zijn.
Daarom heeft WereldAsielen
onlangs besloten Ayman een

Ayman tijdens zijn dagelijkse
wandelroute. De katten zitten hem
(en zijn verse vis) op te wachten.
maandelijkse bijdrage te geven
om voldoende kattenvoer te kunnen
kopen. Hier is hij heel erg blij mee!
Maar als we willen dat Ayman dit
geweldige werk kan voortzetten,
zou hij graag wat aanpassingen
in het appartement willen maken
zodat hij daar een aantal nachten
in de week kan blijven slapen. Zo
kan hij de katten beter in de gaten
houden en scheelt het hem heel veel

(reis) tijd. Ayman geeft namelijk aan
oververmoeid te zijn en op zijn
laatste benen te lopen. Naast het
verbouwen van een kleine kamer,
heeft hij ook een bed, gaskachel en
een kookstel nodig.
We hopen dat u Ayman wilt helpen
met een financiële bijdrage, want
als Ayman het opgeeft, is er
niemand meer voor de straaten appartementkatten.

Wilt u ook dit project steunen?
Maak dan een bedrag over naar de
rekening van WereldAsielen o.v.v P58
IBAN: NL 12 INGB 0000 1245 46
Alvast heel veel dank!
WereldKrant nr. 44
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De 1000
dieren in
Gostomel
Oekraïne

Sinds de oprichting van
het Gostomel-asiel in 1999
is er veel veranderd. En
dan vooral wat het aantal
bewoners betreft. Toen
WereldAsielen hier begon
met helpen (in 2007),
schommelde het aantal
dieren rond de 500 stuks.
Op dit moment is het
verdubbeld: ongeveer
150 katten en 850 honden.
In 2010 hebben we onder
andere voor 200 hondenhokken gezorgd. Doordat het
aantal opgevangen dieren
zo explosief is gegroeid, is er
recentelijk opnieuw geld
overgemaakt voor de bouw
van extra onderkomens.
De voornaamste reden dat het asiel
zo uit zijn jasje is gegroeid, heeft
indirect te maken met de situatie in
het zuidoosten van het land.
Kiev ligt ver van het conflictgebied,
maar in heel Oekraïne is de inflatie
merkbaar. Daardoor kunnen veel
families amper financieel
rondkomen, laat staan voor hun
huisdier blijven zorgen. Met als
gevolg dat er veel zwerfdieren
bijkomen, want huisdieren worden
simpelweg op straat gedumpt.
De afgelopen 8 jaar heeft
WereldAsielen hier ook geholpen
met voerdonaties en reparatiewerkzaamheden na hevige
sneeuwval. En trouwe donateurs
kunnen zich vast nog wel de bouw
van de koelcel herinneren. En dan

Opvolgster Lena

niet te vergeten het salaris van
Svetlana wat wij iedere maand
betaalden. Zij is inmiddels met
pensioen, en Lena heeft het
overgenomen (zie foto’s). Gelukkig
heeft Lena meer collega’s, want het
is vanzelfsprekend een hele opgave
om de dagelijkse zorg voor 1000
dieren te hebben.
Natuurlijk is Oekraïne niet altijd
even positief in het nieuws. Om
duidelijk te maken hoe bijzonder
het Gostomel-asiel is, vertellen
we u hier beknopt het verhaal
van voorzitster Asia. Zij werkte
als wiskundige aan de
universiteit van Kiev
toen zij gevraagd
werd voorzitster
te worden van
een opvang

voor zwerfdieren. Asia trof een
vrijwel failliete boedel aan. Toch
sloot zij haar ogen niet, verkocht
haar huis en kocht van de
opbrengst een koeienstal; het
huidige asiel. Sindsdien woont
zij zelf in een piepklein appartementje.
Juist nu wil WereldAsielen het
Gostomel-asiel blijven steunen.
Juist nu verdient deze bijzondere
club mensen onze financiële hulp.

Dit project st
eu

Vermeld svp bi

nen?

j de donatie
Project 47

“Een dankbare
Asia met
symbolisch het
overgemaakte
geld”
WereldKrant nr. 44

Het ziet er niet naar uit dat op
korte termijn de situatie in
Oekraïne wezenlijk zal verbeteren.
En het is onbekend hoeveel nieuwe
zwerfdieren er nog bij zullen
komen. Alle katten en honden die
opgevangen worden in Gostomel
hebben nog geluk, want zij worden
verzorgd door “onze” Lena. Helpt
u mee om het verblijf voor 1000
dieren zo dierwaardig mogelijk
te maken en te houden?
Alvast bedankt!

|
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Een verhaal
zonder
staartje

HELPT

ZWERFDIEREN

In 2014 bracht een van onze projectmedewerksters een
bezoek aan het dierenasiel in Moreni, Roemenië. Tijdens
dit bezoek kwam zij ook dit schattige kleine rode katertje
tegen. Hij leefde met zijn broertje en zusje op een groot
terrein met kleine tuintjes. Hij moest natuurlijk even op
de foto, deze lieve katerman.
In 2015 heeft er weer een bezoek
plaatsgevonden in Moreni en wie
zat daar ineens boven op de muur?
De rode kater die inmiddels een
stuk groter (imposanter) was
geworden! Alleen toen hij wegliep,
bleek dat zijn mooie staart zo goed
als verdwenen was. Alleen een kaal
stukje bot was overgebleven (dit zag
er pijnlijk uit). Aan dierenarts
Malina is toen gevraagd of zij deze
rode kater zou willen helpen.
Malina gaf aan haar best te doen,
maar dan moest hij wel eerst gevangen worden. Een paar weken
later ontving de projectmedewerkster een berichtje met de tekst:
"a present for you". En daar
kwam een foto van de rode kater
tevoorschijn met een mooi strikje
om zijn geamputeerde staart!!!

deze operatie, gaf Malina aan:
"Er zijn geen kosten, ik heb hem
graag geholpen!". Als dat nou geen
geweldige dierenarts is, weten
wij het niet meer! So, Malina Ghete,
thank you so much for taking
care of the lovely red cat! He
looks much better thanks to you!!!

ASIELEN
TER

PLA ATSE

Stichting WereldAsielen ● Postbus 8040 ● 1180 LA Amstelveen
Telefoon (030) 265 70 89 ● info@wereldasielen.nl
ING bank 12 45 46 ● IBAN: NL12 INGB 0000 1245 46 ● BIC: INGBNL2A
Triodos Bank 19.83.42.756 ● IBAN NL20 TRIO 0198 3427 56
BIC TRIONL2U ● KvK 30199950 ● ANBI 8139.21.600
www.wereldasielen.nl

Wel of geen
WereldKrant?

Wij proberen ons adressenbestand actueel te houden.
Wij krijgen echter regelmatig kranten terug vanwege
verhuizing of overlijden. Als uw gegevens veranderen,
wilt u dat dan svp doorgeven via email of post.
U bepaalt wanneer u betaalt
Bij de informatie die u van ons ontvangt, zit standaard een acceptgiro. Ook als
u automatisch betaalt of net een donatie heeft gedaan. Het is voordeliger om
iedereen dezelfde post te sturen, vandaar dat u altijd een acceptgiro aantreft.


Sieraden of oude bankbiljetten
Heeft u gouden, zilveren of van andere edelmetalen gemaakte sieraden, die u
niet meer draagt? Of oude bankbiljetten? Wij zijn er rijk mee en kunnen met
de inruilwaarde weer veel doen voor de zwerfdieren. Pak de artikelen goed in
en vermeld ook uw afzendadres. Alvast hartelijk dank.


Belastingdienst betaalt mee
Meer dan €50: als u jaarlijks meer dan €50 doneert, dan kan het aandeel
van de Belastingdienst oplopen tot wel 52%. Dat scheelt u veel geld.


Periodieke schenking: bij een periodieke schenking maakt u gedurende
5 jaar of langer elk jaar een door u gekozen bedrag over. Het minimale bedrag
van de schenking is €50 per jaar, waaraan de Belastingdienst 34 tot 52%
meebetaalt. U kunt zich aanmelden via de site: www.belastingdienst.nl/giften
of de overeenkomst downloaden op www.WereldAsielen.nl


Tijdens de operatie is hij meteen
gecastreerd en heeft Malina ook
zijn oren schoongemaakt. Op de
vraag wat de kosten waren van

Legaat of erfenis: bij een legaat laat u in het testament een door u gekozen
bedrag na. Bij een erfenis benoemt u WereldAsielen tot (mede)erfgenaam.
Uw notaris kan u verder informeren. WereldAsielen is geheel vrijgesteld
van belasting over legaten en erfenissen (erfgenamen betalen doorgaans
20 tot 40% belasting).

Verzoek aan onze donateurs Ons doel
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.
Hartelijk dank voor uw medewerking.

WereldAsielen streeft ernaar om de

wordt geteisterd door armoede,

leefomstandigheden van zwerfdieren

oorlog of natuurgeweld. Het onder-

te verbeteren door structureel fondsen

steunen en stimuleren van sterilisatie-

te werven voor (acute) medische hulp

projecten zien wij als een primaire

en voedsel t.b.v. kleinere tot middel-

doelstelling, waarmee het duurzame

grote asielen of hulpprojecten. Vaak

en structurele karakter van ons

vindt dit plaats in een omgeving die

handelen wordt benadrukt.

Wilt u meer weten?
(030) 265 70 89 of info@wereldasielen.nl

