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HONDERDEN (ZWERF)HONDEN
GEHOLPEN IN SRI LANKA
Ieder jaar organiseert de
Tsunami Animal-People Alliance
(TAPA) in samenwerking met
WereldAsielen in Sri Lanka
sterilisaties van voornamelijk
honden en enkele katten.
In speciale netten worden
zwerfdieren gevangen en
later op exact dezelfde
locatie geretourneerd. Ook
is de plaatselijke bevolking
van harte uitgenodigd om
dieren uit hun omgeving naar de veldkliniek te
brengen. En dat wordt massaal gedaan!
Lees verder op pagina 2

HONDERDEN (ZWERF)HONDEN GEHOLPEN IN SRI LANKA

Afgelopen december hebben wij
dankzij onze donateurs weer geld
over kunnen maken naar TAPA in
Sri Lanka, zodat alvast met de voorbereidingen gestart kon worden (zoals inkoop medicijnen). Dit voorjaar
werd de veldkliniek opgetuigd in
Kalpitiya en dat is in het noordwesten; opnieuw in voormalig oorlogsgebied.

taal 300 dieren behandeld in verband
met verwondingen, huidproblemen
en seksueel overdraagbare tumoren.
Alles bij elkaar zijn er nog veel meer
(zwerf)dieren geholpen tijdens deze
grootscheepse actie, maar dit zijn de
cijfers waar de donateurs van WereldAsielen aan hebben meebetaald. Op
zulke cijfers zijn wij trots en nog veel
trotser op onze donateurs!

Dankzij WereldAsielen zijn er deze
keer 252 honden gesteriliseerd/gecastreerd, 289 honden gevaccineerd
tegen rabiës (hondsdolheid) en in to-

Natuurlijk wordt deze grote sterilisatie- en vaccinatieronde volgend jaar
op een andere locatie in het noorden
van Sri Lanka herhaald. Traditiege-
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trouw zijn wij daarvoor alweer aan
het sparen.
Wilt u (opnieuw) meedoen? Dat kan
uiteraard! Graag uw donatie onder
vermelding van “Project 03 TAPA”.

ZINDERENDE HITTE OP THASSOS
Het is alweer jaren geleden dat in de
WereldKrant geschreven werd over
project 91, Animal Care Thassos,
Griekenland. Deze organisatie bestaat
vijf jaar en is destijds opgericht door
een aantal mensen die op dit eiland
woonde. WereldAsielen helpt dit project met het vergoeden van medische
kosten en kosten voor sterilisatie.
Momenteel heeft Animal Care Thassos 14 honden onder haar hoede,
waarvan 8 in het HalfWayHouse, 2
(moeder en pup) in de kleine kennel
en 4 in pleeggezinnen.
Thassos wordt dit jaar al voor de 3e
maal getroffen door een hittegolf met
temperaturen tot 40 graden. Niet alleen voor de mensen, maar ook voor
de honden zijn dit moeilijke tijden.
Men probeert het de dieren zo aangenaam mogelijk te maken met ruim
voldoende water, een hondenzwembadje en zelfs hondenijsjes!
De dieren volgen hun instinct en slapen gedurende een groot gedeelte van
de dag, en zijn uitsluitend ‘s morgens
vroeg of ‘s avonds als het een beetje
afkoelt weer wat actiever.

Dit alles gebeurt zonder enige financiële steun van de gemeente en wordt
puur door donaties bekostigd.

Animal Care Thassos bekommert zich
niet alleen om het lot van honden,
maar met name om dat van de vele,
vele zwerfkatten op Thassos. Vooral
dit laatste is een enorm probleem op
het eiland. De enige oplossing om deze
kwestie in te dammen is steriliseren.
De afgelopen jaren heeft het gemiddeld 100 katten per jaar laten steriliseren: Een druppel op een gloeiende
plaat, maar toch worden in bepaalde
gebieden al veranderingen waargenomen.
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Sinds 2012 is het in de Griekse wet
geregeld dat elke gemeente een commissie moet hebben die het zwerfdierenprobleem behandelt en daarvoor
wordt door de overheid ook geld beschikbaar gesteld. Gelukkig heeft de
gemeente Thassos dit jaar eindelijk
ook zo’n commissie in het leven geroepen en daarin hebben o.a. voorzitter
van Animal Care Thassos Tanja van
Egmond en de dierenarts zitting.
Hoewel er nog niet veel meer is gebeurd dan het oprichten van deze
commissie, heeft de stichting zeker
goede hoop dat dit positieve veranderingen tot gevolg zal hebben en zal de
commissie zo nodig druk uitoefenen
om tot actie over te gaan.
Wilt U ook helpen om deze sterilisatie-acties te kunnen blijven bewerkstelligen? Maak dan s.v.p. uw bijdrage
over onder vermelding van Project 91
Animal Care Thassos. Namens de dieren heel hartelijk bedankt!

NIEUW:

huisjes geldt dat hier een begeleidende brief bij hoort waarin uitleg wordt
gegeven over hoe deze zeer fraaie
‘spaarpot’ werkt. Deze wordt u dan
uiteraard toegestuurd.

DE FEESTBOX EN
HET BALIEHUISJE
Voor alle nieuwigheidjes geldt
dat een oplettende lezer/donateur er al van op de hoogte is
voordat de nieuwe WereldKrant verschijnt, maar voor
diegenen die dat niet zijn….
WereldAsielen
heeft
iets
nieuws in het assortiment: de
zogeheten feestbox en het
baliehuisje.
Prachtig vervaardigd door Fred en
Suze Steenbergen van de 50/50 shop
en vanaf heden te bekomen via een
mail naar info@wereldasielen of een
telefoontje naar het nummer van
WereldAsielen 06-12505249.
Wat kunt u ermee?
De feestbox is beschikbaar voor
eenieder die een feestje te vieren
heeft en vindt dat hij/zij wel voldoende materiële zaken bezit. Een

Natuurlijk hoopt WereldAsielen op
veel aanmeldingen, aangezien dit
wel een heel feestelijke manier van
fondsenwerven is!

cadeautip zou dan kunnen zijn dat
een enveloppe met inhoud op de betreffende dag in de feestbox belandt.
Het kan gaan om iedere denkbare gelegenheid: een verjaardag, een jubileum, een huwelijk, verloving, housewarming enzovoort. Overal waar iets
te vieren valt voelt onze feestbox zich
thuis.

Dus nogmaals: een mail of telefoontje naar WereldAsielen en de feestbox en/of baliehuisje komen naar u
toe!
Alvast onze hartelijke dank!

Het baliehuisje is gemaakt om een
prominente plek te krijgen op de balie van bijvoorbeeld uw dierenarts,
uw favoriete dierenwinkel of iedere
andere locatie waar mensen met een
hart voor dieren een bezoek brengen.
Mocht u hier mogelijkheden voor
zien dan geldt hetzelfde als voor de
feestbox: mail of bel! Voor de balie-

DE KRACHT VAN GELOOF, HOOP EN (DIEREN)LIEFDE
Met grote regelmaat komen
nieuwe hulpvragen bij WereldAsielen binnen. De meeste
worden direct afgewezen aangezien ze niet binnen onze
doelstellingen vallen; projecten die hier wel aan voldoen,
worden doorgaans op onze
wachtlijst gezet. Om de steun
aan onze huidige asielen te
kunnen continueren, nemen
we nl. al een tijdje geen nieuwe projecten aan.

Maar …, heel soms ontvangen we
een noodkreet die zo schrijnend is
dat we besluiten om een incidentele
donatie te doen en ‘achter de schermen’ uit te zoeken of onze stichting
mogelijk wel de meest noodzakelijke
steun kan bieden. In het geval van
Refugio Noé had onze projectmedewerker het geluk dat de vrijwilligers
van ons kattenasiel in Vigo (project
47) ons direct konden bevestigen dat
de nood in Redondela inderdaad extreem hoog was, want de dames kenden elkaar en elkaars’ werk.
Lees verder op pagina 5
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DE KRACHT VAN GELOOF, HOOP EN (DIEREN)LIEFDE
Het verhaal van Refugio Noé is als
volgt: door een geschil met de lokale gemeente werd hun ruim een
jaar geleden van de een op de andere
dag het gebruik van het toenmalige
onderkomen ontzegd. Onder grote
tijdsdruk moest men op zoek naar
een oplossing voor de ruim 100 katten en 20 honden die op dat moment
in de opvang verbleven. Een deel van
de dieren kon worden ondergebracht
bij opvanggezinnen, maar verreweg
het grootste deel verblijft sindsdien
echter bij de vrijwilligers thuis. Evenals bij veel van onze andere projecten
worden ook in Redondela de kosten
voor voer, medische verzorging en
sterilisaties door de vrijwilligers zelf
betaald. Schamele inkomsten bijeengebracht door spulletjes op rommelmarkten te verkopen bijvoorbeeld.
In de afgelopen maanden hebben
de vrijwilligers koortsachtig gezocht
naar een geschikt nieuw onderkomen voor de vele dieren. Gedurende
enkele weken leek het erop dat ze
deze hadden gevonden in een oude,
vervallen kippenboerderij met een
omheind terrein van 1.000 m² (zie
foto); het enthousiasme van de vrijwilligers werkte aanstekelijk. Eindelijk weer vooruit kunnen kijken na

een lange periode van uitzichtloosheid … Hoe groot was dan ook de
deceptie toen de eigenaar van de kippenboerderij besloot om het terrein
te verkopen in plaats van aan Refugio Noé te verhuren. De vertwijfeling, frustratie en wanhoop om deze
totaal onverwachte wending was
heel groot. Maar in het belang van de
dieren gaan de vrijwilligers ook nu
niet bij de pakken neerzitten en zoeken zij verder naar een mogelijkheid
om met beperkte middelen heel veel
dieren een veilige haven te kunnen
bieden.
Deze hoop en veerkracht is volgens
eigen zeggen te danken aan de morele steun van WereldAsielen. Minstens net zo belangrijk als financiële
ondersteuning vinden zij het hebben
van een klankbord bij WereldAsielen; een luisterend oor en iemand die
met ze meedenkt.
Voor ons geldt dit project als een
voorbeeld van perfecte communicatie. Vrijwilliger Verónica koppelt vrijwel per direct terug en dit leidde eind
vorig jaar al tot een ‘kerstcadeau’ in
de vorm van een mooie donatie.
Dat dit ‘geschenk uit de hemel’ op
geen beter moment had kunnen komen behoeft geen betoog…

Daarnaast wilde het toeval dat begin dit jaar een groot voertransport
naar Vigo werd gestuurd; aangezien
Redondela en Vigo niet ver van elkaar verwijderd liggen én de vrijwilligers elkaar zoals gezegd al kennen,
was het snel geregeld dat een deel
van het kattenvoer aan Refugio Noé
kon worden gedoneerd. In april van
dit jaar volgde opnieuw een donatie
in natura (met o.a. voer, dekbedden,
benches, manden etc.); ook dit transport leidde tot grote blijdschap bij
onze contactpersonen van dit geweldige project.
WereldAsielen heeft inmiddels besloten dat Refugio Noé een vast project gaat worden en zal hen graag
blijven steunen in hun zoektocht
naar een nieuw onderkomen voor al
deze dieren.

Doet u ook mee?
Vermeld dan svp Project 15
bij uw donatie.
Bij voorbaat hartelijk dank!
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EEN VRIJWILLIGER STELT ZICH VOOR ...
Mijn naam is Marielle Bakker en
sinds 4 jaar ben ik actief als vrijwilliger voor Stichting WereldAsielen.
Van jongs af aan heb ik mij altijd
bekommerd om dierenwelzijn. En
steeds vaker bekroop mij dat gevoel
van onmacht, het gevoel dat je iets
concreets zou willen doen, maar niet
precies weten waar dan te beginnen
of waar je bij aan te sluiten.
Tot ik door mijn goede vriendin Astrid werd geattendeerd op Stichting
WereldAsielen voor wie zij al enige
tijd projectmedewerkster was.
En direct werd ik gegrepen door de
doelstellingen en opzet van deze geweldige stichting. Door de kleinschalige en persoonlijke aanpak bleek de
geboden hulp daadwerkelijk op de
daarvoor bestemde plek terecht te
komen. Al snel nadat ik mij als vrijwilliger had aangemeld kreeg ik vier
prachtige projecten in Sri Lanka onder mijn hoede, te weten Cat Protection Trust (project 04), Deepal ( project 87), Ha Ha Lanka (project 60)
en Wathsala (project 70). Centrale
contactpersoon voor deze projecten
is de fantastische Indira Sahadevan,
oprichtster van Cat Protection Trust.
Al snel had ik een heel fijn contact
met haar en door haar vele vaak
hartverscheurende verhalen kreeg
ik een goed beeld van de nijpende
situatie onder de zwerfdieren in Sri
Lanka. Ik heb ook het genoegen gehad om Indira in levende lijve te ontmoeten (ze was vorig jaar in Nederland vanwege familiebezoek) en mijn
wens is om haar eens te bezoeken in
Sri Lanka!
Wat mij in het werk bij Stichting WereldAsielen ontzettend aanspreekt is
het persoonlijke contact dat wij hebben met onze contactpersonen ter
plaatse.
Door dit contact en de korte lijnen
kunnen wij als projectmedewerkers
goed inschatten wat ter plaatse nodig is, kunnen we snel schakelen en
zijn we er zeker van dat de geboden

hulp op de juiste plaats terecht komt.
Dat maakt de aanpak van Stichting
WereldAsielen zo effectief en onderscheidt deze zich mijns inziens van
andere stichtingen.
Daarnaast is het fungeren als klankbord iets dat me iedere keer weer zeer
raakt. In de eigen omgeving worden
de mensen vaak met de nek aangekeken of voor gek versleten. Dit vaak uit
onwetendheid of door het ontbreken
van moreel besef.
Bij WereldAsielen worden ze gehoord
en vaak wordt een (gedeeltelijke)
oplossing aangereikt voor de zware
last die zij dag in dag uit op zich nemen. Voor mij zijn deze mensen de
echte helden. Waar wij onze computer kunnen afsluiten en de knop om
kunnen zetten om door te gaan met
onze dagelijkse werkzaamheden,
blijven zij zich onvermoeibaar inzetten voor de zwerfdieren. Voor hun is
het dierenleed iets waar zij dagelijks
mee geconfronteerd worden en dat
hun gehele leven beheerst. Dat gaat
gepaard met veel frustratie en verdriet. Gelukkig zijn er ook de kleine
en grotere succesverhalen waarover
in de WereldKrant en op de social
media wordt geschreven.
Ik ben er trots op dat Stichting WereldAsielen heeft kunnen bijdragen
aan veel van die succesverhalen en
hoop hier nog heel lang deel van uit
te kunnen maken!
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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 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. Hartelijk dank voor uw
medewerking.

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

