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Nog 150 dieren op de wachtlijst Cat

Protection
Trust

Cat Protection Trust, Sri Lanka

Verslag van bezoek aan hondenen kattenopvang van Indira
Sahadevan in Sri Lanka door
onze donateur Petra Wilke.
Palafrugell, Spanje

Het is bijna twee jaar geleden dat
er aandacht was voor Dolores in
de WereldKrant. Hoogste tijd dus
om u, als donateur, bij te praten
over het wel en wee in het noordoosten van Spanje op het gebied
van de zwerfkattenpopulaties
rondom Palafrugell.

te bemoedigen. Zo niet bij Dolores …

Tijdens onze rondreis in januarijl. door

de situatie was ernstiger … Om die reden

Sri Lanka hebben wij een bezoekgebracht

is onze vrijwilligster Hermien op een

aan de … Lees verder op pagina 4

goedkope vlucht gestapt om de stand
van zaken ter plekke te bekijken.
En natuurlijk om haar inmiddels goede
vriendin Dolores te steunen. Wat zij

Vandaag uw steun,
morgen onze hulp

aantrof, viel niet mee. En dan doelen

Als u een van onze projecten

we vooral op de hoeveelheid zwerfkatten.

wilt steunen, kunt u dat doen

En er is veel gebeurd in de afgelopen tijd.

Vooruitlopend op de zaken: met Dolores

door een bedrag naar rekening

Graag brengen we alleen maar goed

en haar gezin gaat het weer prima.

IBAN: NL 12 INGB 0000 1245 46

nieuws, maar we willen ook eerlijk zijn

Zij blijven onvoorstelbaar dankbaar voor

naar onze donateurs toe. De trieste

de hulp vanuit Nederland. Ook is het

met de projecten en weten waar

werkelijkheid is dat het dierenleed bijna

voedsel niet het probleem. Al die tijd

behoefte aan is. Zodoende komt uw

te veel werd voor Dolores en haar gezin.

steunen we Dolores met enerzijds

Dit maken we vaker mee bij onze

donaties van voerfabrikanten en ander-

projecten, maar meestal volstaan enkele

zijds met harde valuta om kattenvoer te

mailwisselingen of telefoongesprekken

kopen. En Hermien steunt haar op het

om onze contactpersonen weer voldoende

psychische vlak … Lees verder op pag. 3

over te maken. Wij staan in contact

steun snel terecht op de plekken
waar de nood het hoogste is.

Dogs-Cats
Lovers

Wie betaalt de dierenarts?

Dogs-Cats-Lovers, Barcelona, Spanje

In de vorige WereldKrant was
er aandacht voor Elvira met
haar stichting Dogs-Cats-Lovers
(omgeving Barcelona) met het
verzoek aan onze donateurs om
mee te betalen aan de dierenartskosten en voer.
Die oproep was een noodkreet, want
het geld is zeer hard nodig. Juist daarom
is het geweldig hoe onze donateurs
hebben gereageerd! Er is voldoende
ontvangen om openstaande rekeningen
bij de dierenarts te betalen en ook om
de dieren voor langere tijd een volle
maag te bezorgen. Opnieuw zijn we
trots op onze trouwe donateurs!
Maar toen kwam het leukste gedeelte,
namelijk het nieuws aan Elvira vertellen.
Haar reactie was een combinatie van
ongeloof en vreugde. En maar al te graag
werkte ze mee aan onze vraag om een
foto te sturen om de mensen te bedanken

Thiva, Griekenland

Waar moet ik beginnen? De situatie
is zo schrijnend, dat ik er tegenop
zie om de mailtjes van Maria,
de vrouw die het échte werk doet,
te openen en te lezen. Wanhoop,
onmacht en radeloosheid.
Al jarenlang voert Maria dagelijks
vele zwerfhonden en -katten in
Thiva en omgeving (soms wel 60
per dag!). Dit op zichzelf is al een
taak voor meer dan één persoon.

die geld hebben overgemaakt. Zo leuk

Zo ook Maria, die soms letterlijk niets te
eten heeft. Meerdere keren schreef Maria
ons over de wreedheid van mensen wat
betreft deze onschuldige zwerfdieren.
De gruwelijke details laat ik hier liever
achterwege, maar het maakt de situatie
nog verdrietiger. Maria is niet meer

dat ze er een Nederlandse tekst bij

Hiernaast vangt Maria alle zieke en

de jongste en ook niet de gezondste.

heeft geplakt! De foto is genomen bij

gewonde dieren op die ze onderweg

haar thuis, met enkele ex-zwervers die

tegenkomt. De dieren worden opgelapt,

Tijdens een reddingsoperatie een aantal

zij zelf opvangt. Maar het gaat om veel

zo nodig geopereerd en gecastreerd.

jaar geleden is ze aangereden door een

meer dieren op verschillende locaties.

Deze dieren verblijven tijdelijk bij

bulldozer, toen ze probeerde te voorkomen

Een deel daarvan is gewond of ziek en

de dierenarts of bij Maria thuis, waarna

dat deze een hond zou overrijden. Ze heeft

dat zorgt voor hoge kosten. Daarom is

ze er meestal in slaagt een goed tehuis

lang moeten herstellen en heeft sindsdien

het geweldig dat Elvira even minder

voor hen te vinden. Ooit was er een asiel

ernstige rugklachten. De laatste tijd voel

zorgen heeft om dat alles te bekostigen.

in Thiva, maar dit werd in 2004 gesloten.

ik Maria’s wanhoop prangender worden.

Maria heeft het destijds voor elkaar

De vraag is simpel: Maria heeft geld

gekregen om alle honden uit het asiel

nodig. Geld voor dierenartsrekeningen,

te herplaatsen. Sinds de sluiting is haar

medicijnen en voer voor de zwerfdieren.

taak nog zwaarder geworden. Ze staat

Help haar, en de dieren, alstublieft met

er letterlijk alleen voor. Tel hier de

een extra donatie. Dank u wel!

Iedereen heel hartelijk bedankt namens
ons en vooral namens Elvira!
Mijn kinder en
en ik u vertell en
heel erg bedank t
En dank
Wereld Asielen
Een dikke
knuffe l

economische crisis van de laatste jaren
bij op en u begrijpt de situatie. De hoeveelheid zwerfdieren in de omgeving van
Thiva is enorm en de mensen zijn er arm.

Dit project steunen?
Vermeld svp bij de donatie
Project 10
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Nog 150 dieren
op de wachtlijst
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Dan nu het echte probleem, waardoor

sterilisaties! Het aantal dat nog

… Een niet te onderschatten taak,

de situatie voor Dolores hopeloos lijkt:

gesteriliseerd/gecastreerd moet worden,

want zonder Dolores geen steun aan

sterilisaties/castraties. Voor de

wordt geschat op ongeveer 150 dieren.

de zwerfkatten in dit deel van Spanje!

herstelperiode na een sterilisatie heeft

Hoewel we optimistisch blijven, is het

Herinnert u zich Conchita nog?

WereldAsielen de bouwmaterialen

niet reëel om te verwachten dat het dit

Dolores werkt samen met deze oudere

bekostigd, zodat een ruimte aan haar huis

jaar nog gaat lukken. Ook niet na deze

dame, maar de inmiddels 84-jarige

omgebouwd kon worden tot kleine zieken-

oproep. Maar bedenkt u alstublieft dat

Conchita is te ziek om nog op pad te

boeg. Al vele gedumpte, zieke, aangereden

ieder ‘geholpen’ dier niet meer voor

gaan om zwerfkattenkolonies te voeren.

en net gesteriliseerde katten zijn hier

nakomelingen zorgt. En dat dat hard

Dolores kreeg dus uitbreiding qua

verzorgd. Maar vanwege de enorme

nodig is, bewijst de praktijk. In 2014

takenpakket en wordt daarbij geholpen

terugloop van donaties in de afgelopen

telde Dolores 130 zwerfkatten rondom

door haar man Jordi en vriendin Ana,

jaren, iets waar vrijwel alle kleine

Palafrugell. Nu is dat aantal enkele

want anders is het echt ondoenlijk.

stichtingen mee kampen, is het niet

malen verdubbeld. Er moet dus echt iets

In de afgelegen heuvels leven namelijk

alleen voor WereldAsielen overleven.

gebeuren! Komt er naar aanleiding van

zeven kolonies zwerfkatten. Iedere popu-

dit artikel voldoende geld binnen, dan

latie bestaat uit ongeveer 80 katten.

Ook letterlijk voor de zwerfkatten in

zorgen wij voor een dierenarts die ter

Daarnaast zijn er katten die solitair leven

de omgeving van Palafrugell. Alle katten

plekke grote aantallen zwerfkatten gaat

in de omgeving en natuurlijk de dieren

die dringend medische hulp nodig

‘helpen’. Valt het eindbedrag lager uit,

die thuis worden opgevangen. Een voor-

hadden, zijn geholpen. Alle katten zijn

dan zal de lokale arts gaan steriliseren/

zichtige schatting is dat er ongeveer 600

van eten voorzien. Maar we zijn vrijwel

castreren tegen het ter plaatse geldende

katten afhankelijk zijn van de hulp die

niet toegekomen aan het allerbelangrijkste

tarief van 115 euro (sterilisatie) of 75 euro

WereldAsielen via Dolores verstrekt.

om de aantallen terug te dringen:

(castratie). Het belangrijkste is, dat we
nu starten. De geboortegolf moet gestopt
worden. Helpt u mee? Iedere euro telt.
Dit project steunen?
Vermeld svp bij de donatie
Project 94
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Cat
Protection
Trust
Vervolg pagina 1

werd in overleg met deze besloten het

… dierenopvang “Cat Protection Trust”

dier op straat te opereren en hierbij zou

van mevrouw Indira Sahadevan.

ze zelf aanwezig zijn. In haar dieren-

We werden allerhartelijkst ontvangen

opvang heeft Indira hulp van één man.

en onder het genot van een hapje en kokos-

Haar landgenoten hebben niet veel

ze met haar huidige man woont, nog een

nootdrankje waren we al snel in gesprek

op met honden en katten en omdat de

huisje staat wat nu helemaal ten dienste

over het werk dat Indira met zoveel

meeste mensen het financieel niet breed

van de opvang is ingericht. In totaal

energie uitvoert. Toen zij vele jaren

hebben, zijn ze afhankelijk van betaald

zaten er zo’n 50 honden en 50 katten

geleden met haar asiel startte, was het

werk. Vrijwilligerswerk komt hier

op het moment van ons bezoek. Groot is

haar bedoeling om zich in te zetten voor
de zwerfkatten, omdat er in de omgeving
anderen waren die zich bezighielden
met het verzorgen en voeren van honden.
Voor zwerfkatten was er echter niemand
die zich daar om bekommerde. Het bleek
al spoedig dat dit niet op ging! Mensen die

“Er was geen vervoer,
dus werd in overleg
besloten het dier op
straat te opereren ”

Dit project steunen?
Vermeld svp bij de donatie
Project 4

de wens van Indira om nog wat extra
kennels te laten bouwen om binnengebrachte dieren te kunnen observeren
en om zieke dieren apart te zetten.
Nu lopen (vooral bij de katten) alle dieren
door elkaar heen en zijn ze slecht te
beoordelen op gezondheid, ontlasting, etc.

hoorden over haar dierenopvang, brachten

nauwelijks voor. In de praktijk komt

Het herplaatsen van volwassen dieren

al snel ook pups en zwerfhonden,

al het werk dus op Indira neer. Geld om

gaat moeizaam, omdat men niet gewend

aangereden en zieke dieren bij haar en

eventuele hulp te betalen is er niet. Sinds

is aan huisdieren. Honden en katten

met regelmaat werden er dieren gedumpt

enige tijd kan ze nu op wat medewerking

zwerven veelal op straat, moeten daar

in haar tuin.

van een politiekorps rekenen, omdat ze

hun kostje bij elkaar scharrelen en

een probleem met in beslag genomen vee

veel dieren zijn ziek. Bij honden zie je

Tijdens ons bezoek werd ze gebeld over

voor hen heeft opgelost. Omdat deze dieren

veel schurft, ze hebben daardoor kale

een aangereden koe in het centrum van

niet op het politiebureau konden blijven,

plekken en lopen de hele dag te krabben

Colombo. Het dier lag er al vier dagen

heeft Indira kunnen regelen dat ze bij

en te bijten. Veel dieren zijn aangereden

zonder dat iemand zich erom bekom-

een veehouder ondergebracht werden.

en lopen mank. Voor Indira zal het goede

merde. Omdat ze geen vervoer voor

Op steun van de plaatselijke overheid

werk waar ze zich met zoveel energie voor

de koe naar de dierenarts kon regelen,

of bevolking hoeft Indira verder niet te

inzet, nog eindeloos duren. We hopen dat

rekenen en is ze afhankelijk van buiten-

ze in de toekomst op (nog meer) financiële

landse organisaties en haar eigen beperkte

steun kan rekenen vanuit het buitenland

financiële middelen. Deze gaan op aan

en ooit ook van de eigen overheid.

voer, medicijnen, sterilisaties en dierenartskosten. Haar shelter is gesitueerd op

Wij zullen haar in ieder geval

een plantage waarop, naast het huis waar

waar we kunnen blijven steunen!
Petra Wilke.
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STERILISATIE-CAMPAGNE
IN ALICANTE
Vorig jaar schreven wij dat WereldAsielen twee
projecten had overgenomen van mw. Beels, voorzitter
van de inmiddels opgeheven Stichting Helena Beels
Buitenlandse Asielen.
SPAP, Alicante

In WereldKrant 45 heeft u kennis

Op initiatief van Helena en

gemaakt met één van deze asiels, t.w.

mede dankzij haar financiële

de Hellenic Welfare Society in Koropi,

injectie is men in Alicante onlangs

een plaats 30 kilometer ten zuidwesten

een grootschalige sterilisatie-campagne

van Athene. Graag stellen wij in deze

gestart. Door deze campagne hopen

editie in het kort het andere asiel aan u

wij zoveel mogelijk zwerfkatten die

voor. Het betreft een goed uitgerust en

bij het asiel worden binnengebracht

Zowel in het

professioneel geleid asiel in Alicante

te steriliseren; daarnaast kunnen

asiel zelf waar men de

genaamd la Sociedad Protectora de

eigenaren van een poes of kat tegen

beschikking heeft over een

Animales y Plantas.

een zeer geringe vergoeding hun huisdier

eigen OK. Daarnaast werkt men nauw

laten steriliseren. Het is de enige manier

samen met een dierenkliniek in de stad

De vrijwilligers van beide asiels zijn heel

om te trachten te voorkomen dat er

(zie bijgaande foto’s). Deze kliniek wordt

blij dat de zorg voor hun dieren gewaar-

dit voorjaar opnieuw honderden kittens

gerund door een aantal jonge, enthousiaste

borgd is ondanks het feit dat mw. Beels

op straat geboren worden met alle

vrouwelijke dierenartsen die de sterilisaties

haar taken vorig jaar heeft neergelegd.

gevolgen van dien …

voor deze speciale gelegenheid tegen een
geringe onkostenvergoeding uitvoeren.

In 2014 zijn tijdens een soortgelijke
campagne ruim 150 dieren gesteriliseerd

De laatste optie is bedoeld voor de

en net als toen wordt ook dit keer op

mensen die niet in de gelegenheid zijn

twee locaties geopereerd: In het asiel zelf

om naar het asiel te komen dat enkele

waar men de beschikking heeft over een

kilometers buiten de stad ligt. Zowel in

eigen OK en in nauwe samenwerking

het asiel als in de kliniek is men voort-

met een dierenkliniek in de stad.

varend van start gegaan.
Het begin is er en evenals alle betrokkenen in Alicante hopen ook wij dat deze
actie het succes van 2014 zal evenaren
en misschien zelfs wel zal overschrijden.
Daar is echter veel geld voor nodig.
Helpt u mee? Heel hartelijk dank
namens de vrijwilligers in Alicante.

Dit project steunen?
Vermeld svp bij de donatie
Project 7 - sterilisaties
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Ziekenkamers
volop in
gebruik
Zoals wellicht bekend is, heeft Warin Taphaothong in Thailand een nieuw
asiel voor de zwerfhonden gebouwd. Ook WereldAsielen heeft in november
2014 hieraan bijgedragen door een donatie voor de aanleg van een
watervoorziening. Hoewel de honden al in het nieuwe asiel verblijven,
is het asiel nog niet klaar.

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.
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

Opnieuw heeft Warin daarom om steun

waarvoor de "ziekenkamers" bij uitstek

van WereldAsielen gevraagd en deze keer

geschikt zijn. Deze kamers zullen dagelijks

voor "ziekenkamers", die hoogst nood-

gebruikt worden en zijn dan ook meer

zakelijk zijn voor zieke of gewonde honden.

dan noodzakelijk. Mede dankzij Wereld-

Wilt u zo vriendelijk zijn om bij een

Warin kan namelijk geen gebruik maken

Asielen zijn vijf "ziekenkamers" gebouwd,

betaling het 16-cijferige betalingskenmerk

van een dierenkliniek of de verblijfsruimte

zo effectief en goedkoop mogelijk.

te vermelden? Dit maakt het verwerken

van een dierenarts. Ten eerste is in

Inmiddels worden de ziekenkamers

van uw betaling een stuk eenvoudiger.

Thailand geen opvang voor zieke dieren

dagelijks gebruikt door een ontzettend

Hartelijk dank voor uw medewerking.

vanuit de overheid. Tevens werken de

dankbare Warin en zijn er al een aantal

meeste dierenartsen voor de overheid en

in het centrum levende zwerfhonden

hebben soms een eigen praktijk daar-

gecastreerd of gesteriliseerd.

naast, die alleen 's avonds open is.
De dichtstbijzijnde dierenkliniek voor

Namens Warin en alle dieren die reeds

Warin bevindt zich 20 km verderop

geholpen zijn en de vele die in de

en is slechts enkele uren per avond open.

toekomst nog geholpen zullen worden;
Hartelijk dank voor uw donaties!

Het was daarom voor Warin ondoenlijk

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

om met zieke en gewonde dieren naar

ING bank 12 45 46 ● BIC: INGBNL2A

een dierenarts te gaan. Zij probeerde

IBAN: NL12 INGB 0000 1245 46

de dierenarts naar de opvang te krijgen,

Triodos Bank 19.83.42.756

wanneer dat noodzakelijk was. Op deze

BIC TRIONL2U

manier konden sterilisaties en castraties
van de honden in de opvang van Warin
zelf gedaan worden. Deze dieren hebben
vervolgens tijd nodig om te herstellen,

IBAN NL20 TRIO 0198 3427 56
KvK 30199950 ● ANBI 8139.21.600
www.wereldasielen.nl

