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De WereldKrant
Stichting WereldAsielen helpt zwerfdieren ter plaatse

GULLE GIFT VOOR VERONICA’S
SHELTER MOLDAVIE
Vorig jaar heeft u al kennis kunnen maken met 
Veronica, de drijvende kracht achter project 
nummer 20: Veronica’s Shelter in Moldavië. In 
WereldKrant 51 en 54 berichtten wij u reeds over 
de niet-aflatende inzet van Veronica en haar ouders 
voor de zwerfdieren in en om hun woning. 

 Lees verder op pagina 2

De honden en katten hebben het 
heel goed bij Veronica en haar  
familie. Sommige oude dieren 
hebben extra zorg nodig en mo-
gen in de winter binnenshuis  
in de hal slapen.

Veronica heeft een fulltimebaan in 
de hoofdstad Chisinau en reist dage-
lijks een uur heen en et geweldig dat 
zij kan terugvallen op haar ouders 
wat de zorg voor de dieren betreft.

Op dit moment is sprake van ont-
wikkelingen die wij u zeker niet wil-
len onthouden. Projectmedewerker 
Monique Spiekerman van Weezelen-
burg doet verslag van wel heel goed 
nieuws…

Terwijl Moldavië zucht onder de zo-
merse hitte en droogte, rekken de 
honden en katten van Veronica’s shel-
ter zich nog eens lui uit in de scha-
duw. Zij zijn zich er niet van bewust 
dat er de komende maanden heel wat 
werkzaamheden zullen plaatsvinden 
op het terrein van Veronica’s shelter. 
De winter in Moldavië was zwaar 

voor mens en dier. Veronica kreeg 
vlak voor de winter de zorg voor een 
aangelopen hoogzwangere hond. 
Binnen enkele dagen waren er 6 pup-
py’s extra te verzorgen. Moeder en 
haar kroost hadden hun toevlucht ge-
zocht in de hokken vlakbij het water-
pompstation, 5 minuten lopen vanaf 
het huis van Veronica. Zoals iedereen 
weet, worden kleine hondjes groot en 
gaan ze blaffen. Om die reden kreeg 
Veronica het verzoek van de beheer-
ders van het waterpompstation om 
hen daar weg te halen. Dit heeft Ve-
ronica ook gedaan, niet alleen om op 
goede voet te blijven met haar buren 
maar ook omdat ze als geen ander 
weet dat ze op een dag dan “opeens 
verdwenen blijken te zijn”. 
De honden bevinden zich nu in haar 
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gemaakt dat er personeel wordt in-
gehuurd om de grond bouwrijp te 
maken voor het plaatsen van de fun-
dering. Struiken, wortels en opge-
schoten jonge boompjes zullen door 
hen worden verwijderd. Het gras van 
dit weiland wordt door Veronica ge-
bruikt voor de winter in de hokken. 
 
De bouw van de eerste hekken is in-
middels in volle gang. Het tweede 
deel van dit project zal in september 
plaatsvinden. 

Mocht u Veronica willen helpen met 
de aanschaf van nieuwe hondenhok-
ken voor het nieuwe terrein, vermeld 
dan svp bij uw donatie “Project 20: 
hokken voor Veronica’s Shelter”.
Onze hartelijke dank!

tussen de eigenaren van de grond 
en Veronica en haar vader verlie-
pen moeizaam, maar uiteindelijk 
is het gelukt en is het perceel in-
middels officieel Veronica’s eigen-
dom. Dit alles dankzij de finan-
ciële hulp van mevrouw Beels. 
Voor de veiligheid van de dieren 
was mevrouw Beels kort na haar 
eerste donatie zo genereus om 
ook nog nieuwe (lees: stevige en 
hoge) hekken om het terrein te finan-
cieren. WereldAsielen heeft daar-
bij ook een donatie gedaan om een 
hek te laten plaatsen op het terrein 
zelf. Dit hek zal voorkomen dat de 
honden kunnen ontsnappen tijdens 
alle bouwwerkzaamheden. Daarna 
zullen we kijken of op dit grondge-
bied nog een andere groep honden 
geplaatst kan worden. In dat geval 
kan dit hek prima dienst doen om de 
twee roedels gescheiden te houden. 

Iedereen is heel blij met alle giften 
van mevrouw Beels. Veronica krijgt 
op deze manier meer rust en tegelij-
kertijd een veel betere mogelijkheid 
om de honden te verzorgen. 
Voor de officiële opening heeft me-
vrouw Beels Veronica en haar familie 
een grote professionele parasol aan-
geboden. Dit geeft in de hete zomer 
extra beschutting voor de honden. 
Een grandioos en origineel idee dat 
vanzelfsprekend ook door iedereen 
heel enthousiast werd ontvangen. 
Tevens heeft ze het nog mogelijk 
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tuin, samen met Bossy, een wat ou-
dere grote hond die het kroost goed-
moedig accepteert. 

Ondertussen zat niet alleen Vero-
nica, maar ook wij met de handen 
in het haar, want hoe moest het nu 
verder? 
De opvang wordt steeds drukker en 
voller. De dieren veroorzaken steeds 
meer overlast waardoor het risico op 
officiële klachten alsmaar toeneemt, 
met alle gevolgen van dien ... 

We willen u het goede nieuws niet 
onthouden:

Via WereldAsielen kwamen wij in 
contact met mevrouw Helena Beels. 
Deze bijna 90 jaar oude dame heeft 
haar sporen verdiend in de wereld 
van dierenopvang en het bouwen 
van asielen in heel Europa. Samen 
met haar inmiddels overleden echt-
genoot heeft zij zich door middel van 
haar eigen stichting meer dan 35 jaar 
ingezet voor de opvang van zwerfdie-
ren. Mevrouw Beels bood aan het 
grondgebied naast de tuin van Ve-
ronica te willen aankopen. Met dit 
extra stuk land zouden meer honden 
geplaatst kunnen worden en zou er 
meer rust in de roedel(s) zijn.

Veronica en haar ouders en alle vrij-
willigers bij WereldAsielen waren 
uiteraard heel blij met dit meer dan 
royale gebaar. De onderhandelingen 

Wilt u helpen?
Vermeld dan svp Project 20 

hokken voor Veronica’s  
Shelter bij uw donatie.
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project waar u ook ruim voor heeft ge-
doneerd en dat ook gerealiseerd kon 
worden.

Dit nieuwe centrum is inmiddels al 
weer sinds 2014 in gebruik, maar 
ook nu is een aantal zaken zeker nog 
voor verbetering vatbaar, te weten een 
nieuw zandpad.

Het 110 meter lange zandpad is de 
enige toegangsweg naar het centrum 
vanaf de openbare weg en loopt in de 

regentijd dusdanig onder water dat 
het onbegaanbaar was. En die regen-
tijd kan in Thailand wel 5 maanden 
aanhouden!

Inmiddels heeft Warin ook dit pro-
bleem kunnen oplossen met de aan-
leg van een 5 meter breed grindpad 
met door beton versterkte zijkanten. 
Dit betekent dat het centrum nu ook 
bereikbaar is onder slechte weers-
omstandigheden en dat mens en dier 
droge voeten houden…

Warin dankt de donateurs van Wereld- 
Asielen en dat doen wij ook namens 
haar en de dieren!

U heeft voor het laatst kunnen 
lezen over Warin Taphaothong 
en haar geweldige werk in het 
“Huayang Dogs Rescue Center” 
in Thailand in onze winter- 
WereldKrant van 2016.

We konden u toen vertellen dat Wereld- 
Asielen had bijgedragen aan de kosten 
van de nieuwe watervoorziening en de 
bouw van ziekenkamers in het nieuwe 
centrum van Warin, nadat het vorige 
centrum onder water was gelopen. Op 
het moment van het verschijnen van 
de WereldKrant was nog dringend be-
hoefte aan een nieuwe omheining; een 

DROGE VOETEN IN THAILAND

VOERRONDES VOOR DE ZWERFKATTEN IN RABAT, MAROKKO

Onlangs bereikte ons een verzoek van 
de Belgische Mirjam Moerenhout van 
de Stichting Straycare International 
om hulp voor de Marokkaanse Hajar 

Benallal, die sinds langere tijd een 
honderdtal katten en tiental zwerf-
honden dagelijks voorziet van voer en 
medische zorg waar mogelijk.. Haar 
doel is het leven van deze dieren wat 
te verlichten en de beste manier om 
dit te doen is ze te voeren en te sterili-
seren, zegt ze zelf.

Aanvankelijk deed Hajar dit alleen in 
de buurt waar ze woonde en betaalde 
ze alles zelf. Dit ondanks het feit dat 
ze weinig verdient; het gemiddelde 
loon ligt in Marokko rond 200 euro…
Elke zaterdag kocht ze voer en kookte 

ze rijst voor de zwervertjes. Dan ging 
ze op pad en kwam pas terug als alles 
uitgedeeld was.

Al gauw realiseerde Hajar zich dat ze 
met haar beperkte middelen weinig 
kon doen en dacht ze na over hoe dit 
beter kon; minder katten moesten op 
straat geboren worden en als ze erg 
ziek waren moesten ze naar een die-
renarts kunnen worden gebracht.

Om die reden plaatste ze posts op 
Facebook en vroeg ze mensen om 
haar en de katten te steunen. Een 
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zeult dagelijks met een 
zware rugzak en tassen 
om de katten te voe-
ren: dagelijks een kleine 
ronde en op zaterdag de 

grote ronde van maar liefst 7 uur! 
Het vervoer is vaak een probleem. 
Hajar heeft geen auto en taxi’s wei-
geren katten in een kattenmand te 
vervoeren naar een dierenarts. Vaak 
moet ze een beroep doen op familie 
en vrienden, maar deze willen graag 
de benzine vergoed krijgen. 

Dit eigenlijk allemaal om te illustre-
ren hoe moeilijk het is om ‘gewone’ 
dingen geregeld te krijgen…In Ma-
rokko gaat niets vanzelf op dit ge-
bied.

Hajar woont nog bij haar ouders en 
heeft dus geen eigen opvang om zie-
ke of gewonde dieren op te vangen.

groepje vaste supporters hielp met 
donaties. Tevens schreef Hajar vele 
dierenartsen aan in de hoop iemand 
te vinden die haar tegen gereduceerd 
tarief wilde helpen. Dierenarts Ma-
ryam Belrhiti uit Salé Rabat was be-
reid haar sterilisatie-tarieven voor 
Hajar te verlagen, te weten 35 euro 
voor een kattin en 15 euro voor een 
kater. Tevens werd het haar mogelijk 
gemaakt uitstel van betaling te krij-
gen zo nodig. Ook vergezelt ze Hajar 
bij haar rondes en behandelt ze de 
kattenkolonies tegen niesziekte en 
schurft.

Hajar doet dit werk naast haar full 
time baan. Ze heeft geen auto en 

ding van ziekten, maar ook gevaar 
voor bijtincidenten. Het aantal hon-
den op Curaçao blijft maar toenemen 
en het leed voor de dieren is groot. 
Door de (zwerf)hondenpopulatie 
structureel terug te dringen wordt 
veel toekomstig dierenleed voorko-
men. Dieren die zijn geholpen hebben 
individueel ook kans op een iets beter 
leven, omdat ze niet hoeven te zorgen 
voor pups of reutjes niet langer met 
elkaar hoeven te vechten om territo-
rium. Het structureel terugdringen 
van de hondenpopulatie is een eerste 
waardevolle stap in het verbeteren 
van het welzijn van dier én mens.

Op het eiland Curaçao is al jaren spra-
ke van een overpopulatie van honden. 
Dieren zwerven rond en en er wordt 
niet naar om gekeken. Dagelijks wor-
den zij blootgesteld aan honger, dorst, 
ziekte, verwondingen, maar ook mis-
handeling en/of vergiftiging.

De zwerfdierenproblematiek is er 
een van enorme proportie Zo wordt 
het aantal zwerfhonden op Curaçao 
nu geschat op maar liefst 40.000, 
terwijl het eiland zelf maar 160.000 
inwoners heeft. De aanwezigheid 
van zoveel dieren leidt tot allerhande 
problemen, zoals risico op versprei-

Het is haar droom om in de toekomst 
voldoende inkomsten te hebben om 
een ruimte te huren voor de dieren 
die zij opvangt. Samen met de steri-
lisaties is dit de grootste prioriteit.

Aangezien de stichting Straycare 
International zich ook richt op het 
steriliseren en weer uitzetten van 
zwerfdieren, vond WereldAsielen het 
een mooie incidentele samenwerking 
en deed zodoende een donatie voor 
het steriliseren van een aantal katten 
uit de kolonies van Hajar Benallal.

Maar het zal duidelijk zijn dat Hajar 
alle hulp nodig heeft die ze kan krij-
gen…

Mocht u haar willen helpen dan kunt 
u doneren o.v.v. voerrondes, Rabat en 
dan zorgt WereldAsielen er uiteraard 
voor dat dit geld op de goede plek be-
landt. 

Alvast onze hartelijke dank!

Wilt u helpen?
Vermeld dan bij uw donatie 

voerrondes Rabat.

SUN CREAM

STERILISATIE- EN CASTRATIEPROJECT CURAÇAO
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Afgelopen jaar heeft Animals Today in 
een indrukwekkende documentaire 
in beeld gebracht hoe de zwerfdieren-
problematiek zich op het eiland Cu-
raçao openbaart, waar de pijnpunten 
zitten en wat een begin van een oplos-
sing zou zijn. Deze documentaire ge-
naamd Lost in Paradise, the dogs of  
Curacao, is voor dierenwelzijnsorga-
nisatie House of Animals aanleiding 
geweest om in actie te komen. Het 
idee voor het organiseren van een 
grootscheeps sterilisatie- en castra-
tieproject kwam tot stand en plan-
nen voor juni van dit jaar warden 
gemaakt…. Omdat een actie als deze, 
die een structurele oplossing biedt 

om de zwerfhondenpopulatie terug 
te dringen, helemaal past binnen de 
visie en doelstellingen van Wereld-
Asielen, hebben wij besloten om een 
eenmalige donatie van 1500 euro te 
doen, waar onder andere operatiesets 
en hondenbenches van konden wor-
den aangeschaft.

Op 13 juni jl. was het zover; tientallen 
Nederlandse dierenartsen en vrijwil-
ligers togen vrijwillig naar Curaçao 
om daar met lokale dierenartsen en 
organisaties als de Rescue Paws Cura-
çao Foundation, Feed Friends Foun-
dation, Stichting DOG en de Dieren-
bescherming Curacao, zich dagenlang 

baar goed, net als de vele knuffels van 
de vrijwilligers en het lekkere voer dat 
hij nu iedere dag kreeg.

Hoe het afliep met dit lieve oude baasje?

Inmiddels is Rawlf geadopteerd en 
leidt hij een prinsheerlijk leven in  
Engeland….

Ook al houden we ons heel bewust 
niet bezig met adoptie bij Wereld- 
Asielen: toch worden we heel blij van 
dit soort happy endings en geeft het 
ons vertrouwen in de mensheid.

Het asiel in Moreni kan natuurlijk  
altijd hulp gebruiken, want dierenleed 
is er altijd en overal als je daar de ogen 
niet voor sluit.

Soms zijn er van die verhaaltjes die 
je hart even een sprongetje van blijd-
schap doen maken. Zo ook bij het ver-
haal van Rawlf, die volledig vervuild 
en ondervoed werd aangetroffen op 
een groot bedrijventerrein in de buurt 
van Moreni.

Hij was inmiddels 10 jaar oud en kon 
niet meer goed dienen als waakhond 
en dus mochten de vrijwilligers van 
het asiel Happy Dogs in Moreni, Roe-
menië, hem meenemen.

Rawlf was erg angstig, want niet ge-
wend aan menselijk contact. De vrij-
willigers die hem naar dierenarts 
Malina brachten, begon met hem 
te verlossen van zijn zeer vervuilde 
vacht. Dit deed Rawlf duidelijk zicht-

HAPPY END IN MORENI, ROEMENIË
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Wilt u helpen?
Vermeld dan bij uw donatie: 
sterilisatieproject Curacao.

van ‘s ochtends vroeg tot ‘s avonds laat 
in het zweet te werken. Met veel steun 
van de lokale bevolking en midden-
stand die op verschillende manieren 
hun steentje bijdroegen.

En dit met groot succes! Het vooraf 
vastgestelde doel om in 5 dagen tijd 
400 honden te steriliseren of te cas-
treren werd behaald!

Met trots en grote bewondering 
kijken wij terug op dit project; de  
prachtige foto’s spreken voor zich! 

Wilt u helpen? Dat kan!
Vermeld svp bij uw donatie 
Project 06, Happy Dogs of 

Moreni.
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Verzoek aan 
onze donateurs
Wilt u zo vriendelijk zijn om bij een 
betaling het 16-cijferige betalingsken-
merk te vermelden? Dit maakt het 
verwerken van uw betaling een stuk 
eenvoudiger. Hartelijk dank voor uw 
medewerking.
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Ons doel
WereldAsielen streeft ernaar om de 
leefomstandigheden van zwerfdie-
ren te verbeteren door structureel 
fondsen te werven voor (acute) me-
dische 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 van ste-
rilisatieprojecten zien wij als een pri-
maire doelstelling, waarmee het duur-
zame en structurele karakter van ons 
handelen wordt benadrukt.

Wilt u meer weten?
06 - 12 50 52 49 of
info@wereldasielen.nl

Dolores en haar man Jordi wonen in 
noordoost Spanje. Al jaren maken 
ze dag in dag uit voerrondes door de 
omgeving en voeren gemiddeld hon-
derden katten en ook wat honden. 
De eerste ronde vindt al plaats om 6 
uur in de ochtend en er volgen er vele 
nadien, aangezien de zwerfpopulatie 
enorm groot is.

Het voer ontvangen ze regelmatig 
van WereldAsielen en ook het een-
voudige ‘hospitaaltje’ dat destijds 
door man Jordi aan huis werd ge-
bouwd, kon gerealiseerd worden 
dankzij u, de donateurs.

Projectmedewerker Hermien bezoekt 
het echtpaar regelmatig op eigen kos-
ten en is altijd weer onder de indruk 
van het doorzettingsvermogen van 
het echtpaar, ondanks het feit dat ze 
ouder worden en de gezondheid in-
middels te wensen overlaat.

Onlangs bracht Hermien weer een 
paar dagen door bij Dolores en Jordi.
Een actueel probleem zijn de teken 
en vlooien en waarvoor Dolores geen 
medicamenteuze oplossing heeft, 
aangezien die kosten te hoog zijn; ze 
bestrijdt ze dus noodgedwongen met 
huis-tuin-en-keukenmiddeltjes.

Tijdens het bezoek vond Dolores een 
klein, verzwakt katertje bij een vuil-
container dat ze thuis opving. On-
danks een bezoek aan de dierenarts 
lag het diertje na een week levenloos 
op de keukenvloer…

Ook ving ze een grijze kater op die 
na een echtscheiding niet meer wel-
kom was bij de eigenaars. Het dier-
tje bleek zijn dagen door te brengen 
op een piepklein balkon in de volle 
zon.…Dolores doet haar best een 
goed thuis voor hem te vinden en tot 
die tijd mag hij bij haar blijven in de 
opvang.

DOLORES

Een ander verdrietig geval was hond-
je Maca. Hij zat vastgebonden in een 
verlaten stuk bos en werd bij toeval 
gevonden. Inmiddels is besloten dat 
hij bij Jordi en Dolores mag blijven 
wonen en tijdens Hermiens’ bezoek 
rende hij vrolijk in en uit het prach-
tige hondenhok dat door Wereld-
Asielen werd geschonken. 

WereldAsielen respecteert het belang-
rijke en vaak uitzichtloze werk dat dit 
echtpaar dag in dag uit verzet enorm 
en zal ze blijven steunen waar het kan.
Aangezien opgeven voor hen geen 
optie is, gaan ook wij door.

Helpt u mee? 
Vermeld svp bij uw donatie 

Project 94, ISIS, Palafrugell.
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