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Stichting WereldAsielen helpt zwerfdieren ter plaatse Zomer 2016 nr.

“Geen zielige verhalen hoor, 
het gaat allemaal best goed hier!” 
Maxim, de beheerder van het 
Gostomel-asiel in Kiev, is het 
toonbeeld van positiviteit. 

Ik ben afgereisd naar Oekraïne om te 
zien hoe het gaat in het Gostomel-asiel 
dat met ruim 800 dieren het grootste asiel 
in Kiev is. Op het eerste gezicht lijkt het 
daar inderdaad goed te gaan. De honden 
en katten zien er verzorgd uit, hebben 
fatsoenlijke onderkomens en krijgen iedere 
dag een verse maaltijd. Mede dankzij de 
steun van WereldAsielen kan dit asiel 
blijven bestaan in een land waar het leven 
niet alleen voor dieren, maar ook voor 

mensen nog steeds niet gemakkelijk is. 
Hoe wankel de situatie van het Gostomel-
asiel echter is, ontdek ik als Maxim vertelt 
dat de waterpomp onlangs kapot ging. 
Voor de reparatie zijn de laatste financiële 
reserves aangesproken. Ik help een paar 
dagen mee met de verzorging van de dieren 
in het Gostomel-asiel. Zo kom ik al gauw 
meer te weten over de bewoners en over de 
mensen die dag en nacht voor deze dieren 
klaar staan. Letterlijk, want Maxim woont 
zelfs in het asiel. Ook oprichtster Asia is 
hier iedere dag te vinden. Ik tref haar 
terwijl ze een magere hond grote stukken 
leverworst voert. Het oude beestje scharrelt 
op haar gemak rond en werkt gulzig de 
worst naar binnen. Lees verder op pagina 4

Hout voor 
de honden in 

Gostomel

WA Zomerspecial
Zoals u wellicht al gezien hebt 
is deze WereldKrant een andere 
geworden dan gebruikelijk. 
Wat niet anders is, is dat hij 
boordevol informatie staat over 
onze projecten; het verschil zit in 
het feit dat een aantal vrijwilligers 
(donateurs en bestuursleden) op 
eigen kosten een project bezocht.

Allemaal verschillende verhalen, 
maar wat ze gemeen hebben is dat alle 
mensen in het veld trots en blij waren 
te kunnen laten zien hoe de donaties 
worden besteed. En hoe fijn het was eens 
respectvol en zelfs met dankbaarheid 
bejegend te worden in plaats van met 
regelmaat te worden weggehoond of 
met de nek aangekeken door de eigen 
bevolking. Het is dus een heuse reisspecial 
geworden. Het kan bijna niet anders dan 
dat u na het lezen van deze krant ook zin 
krijgt om uw koffers te pakken. En mocht 
u ook zin krijgen om te doneren, heel graag 
natuurlijk! Namens het bestuur wens ik u 
en uw huisdieren een heel fijne zomer!

Josee Lochtenberg, 
secretaris
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Zoals zij zelf zegt: “een dier is voor de 
mensen hier gereedschap en geen levend 
wezen met een hart en ziel. Als je het niet 
meer nodig hebt, gooi je het weg”. Zo niet 
Berta; samen met haar man ontfermt zij 
zich over deze vaak oude en zeer angstige 
dieren. Eenmaal in Berta’s armen krijgen 
deze dieren weer hoop op een toekomst. 
Gewend aan slaag en weggejaagd te 
worden is Berta’s opvang voor hen de 
hemel. Momenteel vangt zij 40 honden 
en 27 katten op. Hoezeer Berta van dieren 
houdt bleek uit het feit dat zelfs de vogel- 
nestjes in de woonkamer gedurende het 
hele jaar mogen blijven hangen want de 
vogels keren jaarlijks terug. Op de dag 
van het bezoek werd onze vrijwilliger 
hartelijk ontvangen door Berta en haar

 man die benadrukten blij te zijn hun 
verhaal te kunnen doen en te laten zien 
dat iedere gedoneerde euro ten goede komt 
aan hun dieren. Wat onze vrijwilliger 
opviel was dat de dieren er goed gevoed 
en vrolijk uitzagen, maar dat Berta en 
haar partner zelf onder primitieve 
omstandigheden wonen. De banken in de 
huiskamer werden bezet door de oudste 
viervoeters, terwijl Berta en haar man 
slechts twee metalen tuinstoeltjes 
hadden om op te zitten. Veel tijd om te 
zitten hebben zij echter niet, omdat Berta 
naast de opvang van deze dieren ook nog 
een baan buitens-huis heeft om zoveel 
mogelijk zelfstandig in de kosten te 
voorzien. Zoals Berta zelf zegt: “Ik zit 
met alle liefde op een tuinstoel als ik om 
mij heen kijk en de honden heerlijk op de 
banken zie liggen. De dieren zijn een deel 
van onze familie, aangezien maar een 
klein deel herplaatsbaar is vanwege de 
trauma’s die ze hebben meegemaakt”. 
Sommige dieren zijn zo verwaarloosd 
door bijvoorbeeld jarenlang in 

eenzaamheid aan een ketting te hebben 
gelegen dat zij niet meer in staat zijn tot 
sociaal contact met mensen. Deze 
honden blijven bij ons. Wij bieden  
ze een rustig en waardig onderkomen.‘’
Tijdens de rondleiding liet Berta vol trots 
ook haar kattenopvang zien. Zij heeft een 
soort ‘kattenbrug’ ontworpen waardoor 
de katten zonder gevaar van het binnen- 
naar het buitenverblijf kunnen lopen. 
Dit is belangrijk, omdat de honden van 
Berta de hele dag vrij rond mogen lopen. 
Dat Berta niet zonder de steun van WA 
kan was onze vrijwilliger na afloop meer 
dan duidelijk. Zonder Berta sterven veel 
dieren op straat onder de onverschillige 
ogen van de bevolking. Wilt u Berta ook 
ondersteunen? Onze hartelijke dank!

EEN DIER IS HIER GEREEDSCHAP
Onlangs bracht een van onze bestuursleden op eigen kosten een  
bezoek aan de opvang van Berta Cardona Godoy, project 93. Zoals u  
op Facebook heeft kunnen lezen, woont Berta in Carmona, Andalusië, 
Spanje. Daar vangt zij al jaren de meest kansloze, verwaarloosde,  
zieke en mishandelde honden en katten op in en rond haar eigen huis. 

Dit project steunen?  
Vermeld svp bij de donatie  
Project 93



Dit voorjaar hebben wij een bezoek 
gebracht aan Ania. Een oud houten 
huisje omringd door een – naar 
Nederlandse begrippen – enorm perceel 
in ‘the middle of nowhere’ (dus geen 
overlast voor de buren) biedt op dit 
moment zorg aan 37 honden en 5 katten. 
Dit aantal verandert steeds aangezien 
veel van de pleeghonden oud en/of ziek 
zijn. Een bevriende dierenarts komt 
dikwijls naar Ania om honden te 
behandelen (tegen eigen kosten) en zo 
nodig te helpen bij een waardig afscheid. 
Net voor ons bezoek is de beslissing 
genomen om een oude en zeer zieke teef 
te laten gaan. Ondanks de operatie van 
enige tijd geleden was de kanker naar 
nieuwe plekken uitgezaaid. Hoe droevig 
het ook is, het afscheid van de ene hond 
betekent een kans voor een ander zielig 

geval. Het is bij Vendi niet de bedoeling 
om honden onnodig te laten lijden. 
Ze worden zo behoed voor een eenzame 
en pijnlijke dood. Maar het hoeft niet 
altijd slecht af te lopen. Zo was de 
adoptie-kansloze (wegens haar 
onconventionele schoonheid?) kleine 
Nysia opgehaald uit een zeer slecht asiel 
met de mededeling dat deze hond 
stervende was. Hiervoor wilde het asiel 
niet aansprakelijk zijn. Maar na een week 
van medicatie en een goed dieet kwam 
Nysia langzamerhand op haar pootjes 
terecht. Zij geniet inmiddels al een jaar 
van een goed leven bij Vendi en is 
helemaal niet van plan om te sterven, 
integendeel!
 
Het leven brengt soms wonderbaarlijke 
verhalen met zich mee. Grote, oude Etna 
had geluk en werd geadopteerd door een 
fantastisch stel. Helaas voelde zij zich 
niet goed in haar nieuwe droomhuis; 
ze wilde niet eten, wandelen en werd 
depressief. Artsen konden niet ontdek-
ken wat zij mankeerde en de klachten 
werden als psychisch geduid. Om die 
reden is Etna teruggegaan naar Ania en 
Robert en knapte ze zienderogen op tot 
ze weer helemaal gezond was. Blijkbaar 
miste ze haar verzorgers zo erg dat zij er 
ziek van werd. Etna blijft dus voor de rest 
van haar leven hier. Hier is zij gelukkig.

De meeste honden hebben hun 
slaapplaats in huis en wat dit betreft 
hebben ze het beter dan Ania en Robert, 
die alleen de badkamer ter beschikking 
hebben als de ruimte zonder dieren. 
Grote of minder vriendelijke honden 
hebben ruime hokken met grote uitlaat-
veldjes. De honden gaan om de beurt 
naar buiten, elk dier moet zich kunnen 
uitleven. Robert en Ania zijn er de hele 
dag mee bezig en het werk houdt 
zelfs ‘s avonds niet op; ze moeten de 
administratie bijhouden, advertenties 
zetten en donateurs informeren over 
de gang van zaken.  

Wij hebben diep respect voor hun werk! 
Het is algemeen bekend dat het leven 
mooier is wanneer je jong, mooi en 
gezond bent in tegenstelling tot oud, 
ziek en lelijk… Wat de dieren betreft is 
deze wetenschap nog schrijnender…

Gelukkig zijn er mensen zoals 
Ania en Robert. Wij hoeven  

ons geen zorgen te maken over 
de honden die bij Vendi terecht 

komen; die hebben het naar  
hun zin, dat hebben we met  

eigen ogen gezien!!

Eén adres, twee huizen,  
drie mensen  

en heel veel honden
Project Vendi in Polen, voor oudere en zieke honden, heeft één  
officieel adres, maar twee opvangplaatsen. De een gelegen in 
centraal Polen, geleid door Ania en haar man Robert, de ander 
in het oosten van Polen bij Kasia thuis. 
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Dit project steunen?  
Vermeld svp bij de 
donatie Project 13
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De meeste dieren verblijven al lange tijd in 
het asiel en gaan ook niet meer weg.
Een nieuw thuis vinden voor asieldieren is 
niet gemakkelijk in Oekraïne. 

“We hebben iedere dag 
1.000 liter water nodig voor  
de verzorging van de dieren. 

We kunnen niet zonder pomp. 
Maar dat betekent wel dat  

we nu blut zijn.” 

Maxim zucht als ik ernaar vraag. “Het is 
mijn diepste wens om voor alle dieren hier 
een goed thuis te vinden. Helaas worden 
we vaak door mensen met verkeerde bedoe-
lingen benaderd; die mensen wijzen wij 
altijd de deur. Pas als na een uitgebreid 
vraaggesprek blijkt dat iemand echt goed 
voor een dier kan en wil zorgen, 
komt diegene in aanmerking voor adoptie.” 

Soms komt er hulp uit onverwachte hoek. 
Zo stond er in januari dit jaar, toen het 
-27 graden was in Kiev, een vrachtwagen-
chauffeur bij het asiel met een onderkoelde 
puppy. Hij had het beestje onderweg in 
de sneeuw zien liggen, waarop hij direct 
zijn truck keerde en het diertje naar het 
Gostomel-asiel bracht. De man gaf al het 
geld dat hij bij zich had aan Maxim, die de 
puppy verzorgde. In maart werd het beestje 
geadopteerd door een Canadees stel.

“Ga maar na,” zegt Valeryi, 
“zeven houtovens om op  

te koken en zeven houtkachels 
voor de katten. Daar is heel 

veel hout voor nodig.”
 
Ik deel de mening van Maxim dat een 
eigen thuis voor ieder dier het beste zou 
zijn. Toch hebben de honden en katten het 
goed in Gostomel. Het is wonderbaarlijk 
hoe dit asiel zich met minimale middelen 
weet te redden, “met maximale positieve 
resultaten,” aldus Maxim. En dat zonder 
enige overheidssteun of lokale sponsoring. 
Om die reden is voor alles de goedkoopste 
oplossing gekozen. Zo krijgen de honden 
geen brokken (de katten wel), maar wordt 
voor hen gekookt op grote kookpotten. 
Het voedsel is een mengsel van vleespro-
ducten, granen en groenten. De kookpotten 
worden met hout gestookt, evenals de 
ingemetselde kachels in de kattenverblijven, 
die zo tijdens de gure winters verwarmd 
worden. Tijdens het schoonmaken van de 
kattenverblijven ontmoet ik Valeryi, die 
verantwoordelijk is voor de houtvoorraad. 
Hij is de man van Asia en net als zij al in 
de 70. “Het is zwaar werk,” zegt Valeryi. 
Hij laat zijn onderarmen zien die onder 
de blauwe plekken en wonden zitten. 
“Van het acaciahout. Dat is keihard.” 

Hij heeft enkele kettingzagen, maar zelfs ik 
kan zien dat deze hun beste tijd gehad 
hebben. Op verschillende plekken op het 
terrein ligt het hout metershoog opgeslagen. 
Voordat het gebruikt kan worden, moet het 
eerst goed drogen. Daarom is het nood-
zakelijk dat in de zomer al een voorraad 
voor de winter wordt aangelegd. Nu is 

er hout genoeg in Gostomel, maar de 
mankracht om het in stukken te hakken 
ontbreekt. Die mankracht kan wel ingehuurd 
worden, alleen is hiervoor geen geld. 
Maxim geeft toe dat dit het meest urgente 
probleem is. “Er is nog zoveel werk te doen. 
We willen bijvoorbeeld heel graag een 
mobiele sterilisatiekliniek oprichten. 
Daarmee kun je het zwerfdierenprobleem 
pas echt aanpakken. Alleen adoptie is niet 
genoeg. Ook de wetgeving in Oekraïne 
omtrent dierenwelzijn moet verbeterd 
worden, want die is minimaal. 
Wij willen ook jullie Europese standaarden. 
Maar voor nu is het belangrijkste dat 
onze dieren iedere dag gevoed worden. 
En zonder hout kunnen we onze honden 
niet te eten geven.” Helpt u a.u.b. mee geld 
in te zamelen voor de houthakkers?

Margreet van Litsenburg,
donateur

Hout voor 
de honden in 

Gostomel

 Dit project steunen?  
Vermeld svp bij de  
donatie Project 4



Tijdens het bezoek heeft onze projectmede-
werker met eigen ogen kunnen zien hoeveel 
moeite de vaste medewerkers en alle vrij- 
willigers doen om het de 250 honden en 
80 katten zoveel mogelijk naar de zin te 
maken. Vol trots gaf Raúl Merida, beheerder 
en contactpersoon, een rondleiding over 
het terrein waarop het asiel is gebouwd. 
Het asiel bestaat uit verschillende zones, 
waaronder het woongedeelte. Hier bevinden 
zich de ruime honden- en kattenverblijven. 
De vele bomen en planten op het terrein 
zijn jaren geleden geschonken door 
Helena Beels en haar inmiddels overleden 
echtgenoot en zorgen tijdens de warmste 
maanden van het jaar voor voldoende 
schaduw. Naast de vele verblijven zijn er 
diverse speelweides waar de honden naar 
hartelust kunnen ravotten. Tot slot is er 
nog de zg. medische afdeling. Dit deel 
van het asiel bestaat uit een bescheiden 

dierenkliniek plus operatieruimte waar 
de vaste dierenarts Pablo al vele jaren de 
scepter zwaait. Hij onderzoekt en behandelt 
zonodig alle nieuw binnengebrachte dieren. 
Tijdens de laatste grote sterilisatiecampagne 
heeft Pablo nauw samengewerkt met Tamara. 
Deze jonge dierenarts runt samen met 
haar collega’s een dierenkliniek in Alicante. 
Dit team van vrouwelijke dierenartsen 
is zeer betrokken bij het asiel en heeft 
een groot aantal sterilisaties tegen een 
gereduceerd tarief uitgevoerd. 

Met de opbrengst van het artikel 
in WereldKrant 47 zijn inmiddels 
ruim 80 poezen en katers geste-
riliseerd en de campagne is nog 
niet ten einde ...

Raúl is al meer dan 30 jaar aan dit asiel 
verbonden. Hij heeft in die jaren een groot 
netwerk opgebouwd en ervoor gezorgd dat 
het SPAP een zeer goede reputatie heeft die 
tot in de wijde omtrek van Alicante reikt. 
Mede dankzij zijn inzet worden jaarlijks 
vele honden herplaatst. Net als bij de 
meeste asiels die door WereldAsielen 
worden ondersteund, zijn het echter vooral 
de kleine en middelgrote honden die een 
nieuw tehuis vinden. Ondanks de professio-

nele aanpak en uitstraling van het asiel 
kampt ook dit project helaas met chronisch 
tekort weliswaar niet aan voer en/of 
medicijnen, maar het is helaas niet 
mogelijk om de benodigde aanpassingen 
aan de verschillende verblijven uit te 
voeren. Om de poezen zoveel mogelijk in 
vrijheid te laten leven is hoognodig een 
aanpassing aan de huidige afrastering 
nodig; dit om te voorkomen dat de poezen 
kunnen ontsnappen. De kosten voor deze 
verbouwing zijn begroot op 5.000 Euro. 
Deze uitgave kan het asiel zich jammer 
genoeg niet permitteren.

Wilt u meehelpen met een bijdrage voor 
deze nieuwe kattenren? Alvast hartelijk 
dank namens Raúl en alle vrijwilligers 
in Alicante!

EEN NIEUWE REN VOOR  
DE KATTEN IN ALICANTE?

In deze speciale editie van de WereldKrant mag een verslag van het bezoek van onze projectmedewerker aan  
het asiel in Alicante natuurlijk niet ontbreken. Het betreft La Sociedad Protectora de Animales y Plantas, één van 
de twee projecten die WereldAsielen vorig jaar heeft overgenomen van de Stichting Helena Beels Buitenlandse 
Dierenasielen. In de vorige Wereldkrant heeft u reeds kennis kunnen maken met dit project.

WereldKrant nr. 48  |  pag. 5

Dit project steunen?  
Vermeld svp bij de donatie  
Project 7 - kattenverblijf



De WereldKrant
Maar Anca en haar collega’s geven nooit op. 
Iedere hond is hen dierbaar en wordt 
liefdevol opgevangen en verzorgd in de 
hoop dat hij/zij op korte termijn een 
nieuwe eigenaar vindt. Want ook al zitten 
ze veilig in het asiel, ideaal is het natuurlijk 
niet. De meeste honden liepen eerst vrij op 
straat en verblijven nu veelal in een kennel. 

Dankzij donaties van donateurs van 
WereldAsielen konden achter het asiel 
gelukkig twee speelweiden aangelegd worden, 
zodat de honden heerlijk in groepjes kunnen 
rennen en spelen.  Vooral het socialiseren 
met andere honden is heel belangrijk en het 
is prachtig om te zien hoe de (meeste) 
honden genieten van elkaars aandacht.  
De vrijwilligers kunnen zich aan de hand 
van deze informatie tevens een goed beeld 
vormen van de hond en bepalen of een 
hond geschikt is voor adoptie. Hoewel 
WereldAsielen zich niet bezighoudt met 
adopties, vinden om die reden regelmatig 
emigraties plaats naar landen als Nederland, 
Engeland, Duitsland en België. En daar 
wordt iedereen blij van, toch?

In april 2016 zijn o.a. twee medewerkers 
van WereldAsielen wederom op eigen kosten 
op bezoek geweest in Moreni. Het is iedere 
keer een fijn en warm welkom door zowel 
de vrijwilligers als alle hondjes. 

Het meerdaags verblijf wordt dan ook 
gevuld met het bezoeken van het asiel, 
spelen met de honden op de speelweiden, 
zakken voer kopen bij de lokale supermarkt 
en gezamenlijk eten in een van de restau-
rantjes. En ondanks het feit dat het leven 
voor mens en dier niet altijd heel gemakkelijk 
is in Roemenië: de vrijwilligers in Moreni 
blijven positief en zijn heel erg blij met 
de steun en hulp van WereldAsielen! 

Daarom voor 
alle donateurs een  

welgemeend  
“MULTUMESC”! 

En mocht u iets extra willen bijdragen aan 
dit geweldige project, omdat uw hulp nog 
altijd hard nodig is, dan zal dit besteed 
worden aan (dieet)voer en medicatie.  
Onze hartelijke dank!

EEN GOUDEN MAND
Een gouden mand voor alle 150 
honden: daar dromen de vrij- 
willigers van het asiel in Moreni,
Roemenië, van. Want ook al 
steriliseert de lokale dierenarts 
Malina Ghete wekelijks en het 
landelijke spay & neuterteam  
van Aurelian Stefan maandelijks 
in deze stad: er blijven nieuwe 
zwervende viervoeters (veelal van 
omringende dorpen) bijkomen.

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.

 Dit project steunen?  
Vermeld svp bij de donatie  
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