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KERST BIJ JOSÉ EN ANA
De Kerstdagen in Massanes zullen er hoogst-waarschijnlijk 
hetzelfde uitzien als de overige 363 dagen van het jaar. 
Geen kerstontbijt, geen pakjes onder de boom en ook geen 
gasten … 

 Lees verder op pagina 2

Dit heeft allereerst te maken met 
de dagelijkse verzorging van de 
vele honden. Op de tweede plaats 
is er helaas geen geld, energie 
noch aanleiding om iets te vieren. 
De situatie bij dit geweldige 
project is al langere tijd zeer 
zorgelijk.  Daarnaast heeft José 
onlangs laten weten dat door de 
toenemende fysieke en financiële 
problemen Ana en hij steeds 
meer in een isolement raken. Dit 
heeft absoluut niets te maken 

met hun gebrek aan gastvrijheid, 
weet projectmedewerker Annette 
uit eigen ervaring. Zij is namens 
WereldAsielen al jarenlang hun 
vaste aanspreekpunt en klankbord 
en bezocht haar dierbare vrienden 
al diverse keren; naar haar komst 
werd altijd reikhalzend uitgekeken. 
Door het echtpaar zelf, maar ook 
aan het hek met een concert van 
een aantal nieuwsgierig blaffende 
en kwispelende honden. Donateur 
Mona werd eveneens heel hartelijk 
ontvangen toen zij hen afgelopen 
zomer tijdens haar vakantie aan de 
Costa Brava verraste met een bezoek 
én met een auto vol hondenvoer! De 
foto’s bij dit artikel zijn door haar 
gemaakt; de blijdschap op het gezicht 
van José en Ana bij het aanschouwen 
van deze blijk van waardering en 
persoonlijke aandacht spreekt 
boekdelen….

Al ruim 40 jaar zorgen José en Ana 
met hart en ziel voor hun dieren. 
Toen zij nog jong waren en alles zelf 
konden bekostigen, leek er geen vuil-

tje aan de lucht. José was een ster-
ke, levenslustige man die ieder vrij 
uurtje besteedde aan de opvang van 
oude, zieke en niet-herplaatsbare 
honden. Het feit dat Ana en hij de 
meest kansloze honden een veilige 
haven boden bleef natuurlijk niet on-
opgemerkt. Met grote regelmaat wer-
den er dieren ‘over het hek’ gegooid 
of aan de poort vastgebonden …

Toen onze stichting hen acht jaar ge-
leden ten tijde van de economische 
crisis te hulp schoot, woonden er 
ruim 150 honden in en om het woon-
huis. Al tijdens haar eerste bezoek 
heeft Annette er destijds op aange-
drongen om te trachten te gaan af-
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Deze zomer werd de regio rond 
ons project in Koropi ver-
schrikkelijk hard getroffen 
door alles vernietigende bos-
branden. De aanhoudende 
droogte zorgde ervoor dat de 
natuur en de bewoonde gebie-
den zonder enige moeite verlo-
ren gingen in de vlammenzee.

Mensen verlieten huis en haard, in 
een poging deze alles opslokkende 
ramp te ontkomen. Helaas ble-
ven veel dieren achter, huisdieren, 
maar ook zwerfdieren en wildlife. 
Het team van ons project in Koropi 
kwam dan ook direct in actie.
Vrijwilligers trokken samen met die-

renartsen de gebieden in, op zoek 
naar overlevenden. Niet alleen die-
ren werden meegenomen, maar ook 
achtergebleven mensen die geen 
kans zagen op tijd weg te komen. Het 
voelde voor het rescueteam als een 
apocalyptische scene waarin zij te-
recht kwamen.  

Liana Alexandri, drijvende kracht 
achter ons project 09, the Hellenic 
Animal Welfare Society in Koropi 
hield ons op de hoogte van alle acti-
viteiten en het werd steeds duidelij-
ker dat hulp vanuit Nederland zeer 
gewenst was. De medische zorg voor 
de dieren en het tijdelijk onderdak 
bieden aan de vele thuisloze gezel-

schapsdieren zou ontzettend veel 
kosten met zich meebrengen.
Vanuit WereldAsielen besloten wij 
een grote actie op te starten, waar-

voldoende om de financiële zorgen 
te verlichten. Wat zou het mooi zijn 
als wij hen aan het eind van dit jaar 
een extra donatie zouden kunnen ge-
ven. Gunt u dit fantastische echtpaar 
een steuntje in de rug? Dan kunt u 
een bedrag overmaken op rekening 
NL20 TRIO 0198 3427 56  onder ver-
melding project 82

Bij voorbaat heel hartelijk dank na-
mens hen, hun ‘oudjes en alle vrijwil-
ligers.

project verblijven, is er altijd 
sprake van een forse schuld bij 
de dierenarts. José en Ana be-
zuinigen liever op hun eigen, 
zeer bescheiden uitgaven dan 
dat een van hun dieren niet de 
benodigde pijnstillers of an-
dere medicatie krijgt. De dieren zijn 
een soort vervanging van hun familie 
met wie ze door hun leefstijl helaas 
nog maar weinig contact hebben. 
José merkte laatst op dat eenieder 
die ooit voor deze manier van leven 
gekozen heeft, zijn sociale vaardig-
heden stukje bij beetje verliest. Het 
contact met de vrijwilligers van onze 
stichting is dan ook van levensbelang 
voor deze moedige man die alle steun 
nodig heeft in zijn eenzame strijd te-
gen het dierenleed dat nog dagelijks 
op zijn pad komt.

WereldAsielen is heel blij dat wij 
dankzij uw steun in staat zijn om José 
en Ana met een maandelijks bedrag 
te helpen. Toch is dit bij lange na niet 

KERST BIJ JOSÉ EN ANA

LOKALE HELDEN TROTSEREN DE VLAMMENZEE

bouwen en in ieder geval geen nieuwe 
dieren op te vangen. In de jaren die 
volgden kwam dit onderwerp vaker 
ter sprake met als gevolg dat er nu 
nog ‘slechts’ 90 honden rondlopen.
Niet alleen moeten er dagelijks 90 
monden worden gevoed; omdat er 
vooral (hoog)bejaarde dieren bij dit 

Wilt u helpen?
Vermeld dan svp Project 82 
José en Ana bij uw donatie.
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ter plaatse ruïneerd door een boom 
die bezweek door alle ontberingen. 

Onmisbaar materieel in de 
dagelijkse zoektocht naar 
en ondersteuning van de 
dieren. WereldAsielen bood 
ook hierin hulp en nam een 
deel van de kosten voor ver-
vanging voor haar rekening, 

onder een veiling en de inzameling 
van medische hulpmiddelen. In totaal 
bracht de actie maar liefst 8.800 euro 
op. Een bedrag waar de lokale helden 
enorm mee geholpen waren.

De medische hulpmiddelen konden 
kosteloos worden vervoerd naar Athe-
ne via Wings for Animals, een gewel-
dige partner waar wij heel graag mee 
samenwerken.
Tot overmaat van ramp echter werd 
de ambulance van het geweldige team 

“IK PROBEER ‘HET’ UIT MIJN HOOFD TE KRIJGEN,  
WANT ER IS NIETS DAT IK KAN DOEN”…
De stemming op Kreta is mo-
menteel behoorlijk terneerge-
slagen. Te veel werk, te weinig 
mankracht en zoals altijd op dit 
soort bijzondere plaatsen, te 
weinig geld. 
Wat Suzy, eigenaresse van The 
Donkey Sanctuary, uit haar 
hoofd probeert te krijgen is een 
uitgehongerd paard met gebro-
ken been op een onbereikbare 
plek, waar het afstevent op een 
langzame en pijnlijke dood. En 
hetgeen Suzy nodig heeft om het 
dier te helpen, dat heeft ze niet. 
Ze staat machteloos. 

Het zijn zware jaren voor het stel, 
Alistair en Suzy, die inmiddels alweer 
14 jaar geleden als gepensioneerd 
echtpaar naar Kreta verhuisden. Van 
rust is het nooit gekomen, en het 

pensioen, alle spaarcentjes, buffers, 
reserves en spaarvarkens zijn leegge-
schud. Helaas kampt Alistair al jaren 
met gezondheidsproblemen, wat de 
situatie complexer maakt. 
Stoppen, “de dieren in de steek laten” 
is geen optie. 

Inmiddels is de ezelopvang meer 
dan een ezelopvang alleen. Er wor-
den paarden, muilezels, honden en 
katten opgevangen. Ze komen overal 
vandaan, zelfs van buiten het eiland. 
Soms gebracht door autoriteiten, 
soms gedumpt. Dieren in Grieken-
land die niet meer “nodig” zijn, wor-
den helaas vaak achtergelaten, vast-
gebonden aan een boom of een ravijn 
in gejaagd. Dit is het gevolg van een 
diep geworteld geloof en bijbehorende 
zienswijze over euthanasie. 

Alle dieren worden liefdevol opge-
vangen en krijgen de benodigde zorg. 
Ezels zijn grote dieren en wegen zo’n 
175 kilo en eten tussen de drie en vijf 

mede dankzij alle ge-
weldige donateurs die 
dit mogelijk maakten.

Wij betreuren het grote 
aantal slachtoffers, als 
gevolg van de bosbran-
den. Wij hopen dat het 
gebied zich spoedig zal 
herstellen, dat de bewo-
ners terug kunnen naar 

hun huizen en zij hun leven weer op 
kunnen bouwen, samen met hun die-
ren.

WereldAsielen wil haar waardering 
uitspreken naar alle donateurs voor 
hun niet aflatende steun en hun be-
trokkenheid. 

Prachtig om te zien dat zovelen be-
gaan waren met mens en dier.

Dank u wel!!

Wilt u helpen?
Vermeld dan svp Project 09, 

Koropi bij uw donatie.
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Ze hebben de trailer, de opvang, 
medische middelen enz., maar 
niet de truck om de trailer te 
trekken of zelfs maar de locatie 
te kunnen bereiken. 
Deze truck zou uiteindelijk geld 
opleveren, omdat hiermee taken 
uitgevoerd kunnen worden die 
nu noodgedwongen uit handen 
gegeven moeten worden…
Deze truck zou het leven van dit 
geweldige echtpaar zo veel lichter 
maken…
Deze truck zou zelfs levens van on-
schuldige dieren kunnen redden of 
onnodig lijden voorkomen…
Deze truck kost tweedehands op 
Kreta tussen de vijf en zeven duizend 
euro… 

“Wat zegt u?” Ja, dat leest u helaas 
goed. 

Een noodkreet uit de grond van 
mijn hart
Een noodkreet vanuit mijn tenen
Een noodkreet die ik uitschreeuw 
vanuit mijn volgezogen longen

en een halve kilo voer per dag. Deze 
twee kleine weetjes vormen de kern 
van een immens groot probleem; De 
aan- en afvoer van kilo’s hooi en stro, 
watertanks die gevuld en verplaatst 
moeten worden (er is geen stromend 
water), door boeren ingekochte mest 
die afgeleverd moet worden (inkom-
stenbron!) en het verplaatsen van 
deze zware dieren; ezels, paarden en 
muilezels. 
Recentelijk zijn paard Stefi, muil-
ezels Missy en Linus en vijf herder-
pups als nieuwe bewoners op de op-
vang verwelkomd.
Het terrein ligt tussen de rotsen waar 
goede wegen ontbreken. In de winter 
als het sneeuwt kan het echtpaar het 
terrein niet afkomen en zijn ze, zo 
goed als, onbereikbaar. 

GRAAG EEN TRUCK, MÉT VIER-WIELAANDRIJVING!
Een truck met vier-wielaandrijving, 
dat is wat er nodig is. Niet vandaag of 
morgen, maar gisteren. Het ontbre-
ken van deze truck is de reden dat het 
paard met het gebroken been, niet 
gered kan worden door het echtpaar. 

AARTSENGELEN IN JAÈN

Helpt u alstublieft mee deze truck te 
realiseren? Vermeld dan svp bij uw 
donatie Project 75, Donkeys Kreta.

Heel hartelijk dank, 
Amber,  projectmedewerker Walk 
with Donkeys

PS: Het paard met gebroken been is 
dankzij een volhardende Suzy uitein-
delijk geëuthanaseerd. De lijdensweg 
die dit dier heeft doorgemaakt is 
hartverscheurend. 
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Wilt u helpen?
Vermeld dan svp Project 75 

Donkeys Kreta bij uw donatie.

wanneer een 
opgejaagd, 
mishandeld 
dier in de 
straten is 
gesignaleerd. Antonio maakt 
zich niet alleen sterk voor deze dieren, 
maar ook voor de honden die worden 
gebruikt voor hondengevechten die 
hij probeert te redden van dit afschu-
welijke bestaan.

Alhoewel Antonio de 65 jaar al is 
gepasseerd, inmiddels twee nieuwe 
knieën en heupen heeft, is voor hem 
geen pensioen weggelegd. Met enge-
lengeduld houden hij en de andere 
vrijwilligers de wacht tot een dier zich 
uiteindelijk  kan laten vangen. Onze 
projectmedewerker ontvangt regel-
matig filmpjes van mobiele telefoons 

Antonio Murciano van Amnestía 
Animal in Jaèn,  is al jaren de 
drijvende kracht achter dit pro-
ject in Andalusië, Spanje. Dit deel 
van Spanje kenmerkt zich door 
de wreedheden jegens met name 
galgo’s, die na een afschuwelijk 
jachtseizoen op nog veel afschu-
welijker wjize worden gedumpt. 
Jaarlijks gaat dit om tientallen 
duizenden honden. Het kan bijna 
niet anders of u kent de beelden 
uit de media wel. Beelden die niet 
gemakkelijk van het netvlies ver-
dwijnen. Voor Antiono Murciano 
is dit de keiharde werkelijkheid.

Zijn uit 5 vrijwilligers bestaande stich-
ting moet heel regelmatig uitrukken 
als er een tip komt van een opletten-
de voorbijganger of de lokale politie 

waarop te zien is dat Antonio zich 
uiteindelijk letterlijk boven op een 
hond werpt teneinde het dier in 
een vangkooi te vervoeren.

De foto’s van het teefje met haar 
pups is slechts een voorbeeld van 
de realiteit waar Antonio mee te 
maken heeft. Dit dier zwierf al 
langere tijd met haar 5 pups op 
straat in een wijk die als gevaar-
lijk bekend stond. Terwijl een 
vriend op wacht stond, kon An-
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U bent van ons gewend dat we aan het eind van het jaar terug-
blikken. Dat gaan we dit jaar niet uitgebreid doen, want we wil-
len de beschikbare ruimte graag gebruiken voor de prachtige 
artikelen en foto’s die ook dit keer weer erg tot de verbeelding 
spreken. Wel mag u weten dat ook dit jaar weer talloze dieren 
zijn gesteriliseerd, gevoed en naar de dierenarts geweest zo no-
dig. En dit dankzij u, onze donateurs. Om die reden willen wij u 
weer heel hartelijk danken. En hopen we dat u ons ook volgend 
jaar weer wil steunen…

Rest mij u namens het bestuur en alle andere vrijwilligers heel 
fijne feestdagen te wensen en een gezond en diervriendelijk 2019!

tonio het diertje met vier van haar 
pups vangen. Aanvankelijk lukte het 
niet alle pups te redden, maar Anto-
nio ging terug en zorgde er voor dat 
ook het vijfde kleintje in zijn over-
hemd werd vervoerd en kon worden 
herenigd met zijn moeder…

Op een andere foto ziet u een recente 
‘vangst’; een oud en angstig hondje 
dat al enkele maanden rondzwierf in 
Úbeda, een stad op ong. 60 km. van 
Jaén…

Een asiel heeft Antonio niet. Wel zijn 
om zijn huis wat verblijven getim-
merd waar de dieren kunnen bijko-
men van de verschrikkingen die ze 
hebben meegemaakt. De dieren die 
daarvoor in aanmerking komen uit-
eindelijk, probeert hij te herplaatsen. 

Daar ondersteunt WereldAsielen 
hem niet bij, aangezien wij alleen 
hulp ter plaatse bieden.
Dat dit een hard en uitzichtloos le-
ven is mag duidelijk zijn. En dat hij 

alle hulp kan gebruiken die hem 
wordt geboden hopelijk ook.

WereldAsielen hoopt dat u hem 
wil bijstaan met zijn belangrijke 
werk. Wilt u doneren? Dat kan 
onder vermelding van project 08, 
Amnestía Animal, Juèn.

Hartelijk dank namens Antonio, 
zijn medestrijders en het hele 
team van WereldAsielen!
 

Wilt u helpen? Dat kan!
Vermeld svp bij uw donatie 

Project 08, Amnestía  
Animal, Juèn.

ONDERTUSSEN IN MOLDAVIË…
In de vorige WA krant heb ik u 
verteld over een groot project 
dat plaats ging vinden bij Vero-
nica’s Shelter in Moldavië. Dit 
project betrof het aankopen van 
een stuk grond naast de woning 
van Veronica’s ouders en het 
omheinen van de shelter met 
nieuwe hekwerken. Dit dankzij 
een zeer royale gift.

Veronica, haar ouders en ingehuur-
de krachten zijn hier de afgelopen 
maanden heel druk mee geweest.  
Het bouwrijp maken van de grond 
was een vreselijk arbeidsintensief 
karwei. Struiken en enkele bomen 
verwijderen in de hitte en droogte 
was slopend. Precies toen de bekis-
tingen werden geplaatst ging het re-
genen en werd het koud. Alles duurde 
veel langer dan gepland. Maar ein-
delijk kwam het moment dat de hek-
ken konden worden geplaatst aan de 
voorzijde van de weg. Wat een gewel-
dige verandering! 

Ondertussen gaat ook het gewone le-
ven door bij Veronica’s shelter.  In de 
zomer is een zwart klein reutje aan 
komen lopen, schichtig, maar heel 

erg lief. Zij hebben gezorgd dat er een 
geïsoleerd hok voor hem net buiten 
hun hek geplaatst werd. Een bewuste 
keuze, want de roedel is niets voor 
deze angstige mijnheer. In augustus 
werd Veronica door dit hondje mee-
getroond naar een plek vlakbij het 
hek van een van hun buren. Daar 
waren 2 kleine puppies gedropt door 
iemand. Ze waren niet meer dan 3 
weken oud en ze zaten onder de vlooi-
en, teken en wormen.  Veronica heeft 
hen meegenomen en groot gebracht. 
De kleine pups zijn inmiddels groter 
en het zwarte reutje heeft de taak 
van pleegvader op zich genomen. Ze 
spelen iedere dag samen en vormen 
een roedel apart. Op de foto ziet u het 

zwarte reutje, inmiddels helemaal in 
zijn element….

Namens Veronica, haar ouders en 
mijzelf wil ik alle donateurs bedanken  
die geld hebben gegeven voor de hon-
den en katten van Veronica’s shelter. 
En met de strenge winter voor de deur 
blijft alle hulp van harte welkom!
Uw bijdragen maken een heel mooi 
project mogelijk!  

Monique Spiekerman van Weezelen-
burg , Projectmedewerker 
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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

Het is al weer enige tijd geleden 
dat wij verslag deden van Deepal  
in Colombo, Sri Lanka. Hoog tijd 
om deze bijzondere dierenheld 
weer in de schijnwerpers te zet-
ten. De foto’s bij dit artikel wer-
den onlangs genomen in Colom-
bo waar een Nederlandse 
donateur van Stichting Wereld-
Asielen op reis was en besloot 
Deepal op te zoeken.

Om het geheugen even op te frissen: 
Deepal besloot een flink aantal jaar 
geleden zijn carrière als ingenieur op 
te geven na jarenlang in Engeland te 
hebben gewoond. Oorspronkelijk af-
komstig uit een welgestelde familie, 
verkocht Deepal zijn bezittingen en 
sloeg een nieuwe weg in: Hij keerde 
terug naar Sri Lanka, alwaar hij zijn 
leven gaf voor de zorg van zwerfdie-
ren. Dit allemaal vanuit een diepge-
wortelde boeddistische levenshou-
ding.

Ten tijde van de ontmoeting tussen 
de donateur en Deepal bleek hij een 
roerige tijd achter de rug te hebben.  
Allereerst liet zijn gezondheid hem 
in toenemende mate in de steek met 
zelfs een ziekenhuisopname als ge-
volg . 
Of dat nog niet 
genoeg was werd 
hij daarnaast 
ook  gedwon-
gen op zoek te 
gaan  naar een 
nieuw onderko-
men, aangezien 
hij plots op straat 
stond. Desondanks ging hij gewoon 
door met zijn dagelijkse voerrondes, 
inmiddels al ruim 30 jaar!
Het blijft een wonderlijk gezicht om 
hem zijn dagelijkse voerrondes te 
zien maken in zijn wagentje  door 
de straten van Colombo met achter 
in de bakken met rijst en vis die hij 
dagelijks op de markt haalt. Waarna 

EEN KLEINE GROTE MAN IN DE STRATEN VAN COLOMBO

hij vervolgens geduldig wordt opge-
wacht door de talloze zwerfhonden- 
en katten die hongerig uitkijken naar 
zijn komst. 
De nieuwe dieren die hij tegenkomt, 
vaak op straat gegooid door hun 
voormalig eigenaar, laat Deepal vrij-
wel direct steriliseren of castreren 
door de dierenarts met wie hij al vele 
jaren heel prettig samenwerkt. Ook 
de zieke en zwakke dieren ontgaan 
hem niet en hij zorgt ervoor dat zij de 
nodige medische zorg krijgen. 
Tot voor kort wist Deepal dit zelf te 
bekostigen aangevuld met de dona-
ties van WereldAsielen. Helaas zijn 
zijn eigen bronnen uitgeput en moet 
hij steeds vaker het voer op krediet 
kopen. Daarnaast moet hij steeds va-
ker besluiten dat niet alle dieren ge-
holpen kunnen worden. Dit tot groot 
verdriet van deze barmhartige en 
onbaatzuchtige man. Uiteraard wil 
WereldAsielen het geweldige werk 
van Deepal , in eigen land vaak be-
schimpt en geridiculiseerd, blijven 
ondersteunen.
Daar hebben we wel uw hulp bij no-
dig.  Wilt U een financële bijdrage 
leveren zodat Deepal weer enige tijd 
zorgeloos vooruit kan? 
Deepal, de dieren en WereldAsielen 

zouden u heel 
dankbaar zijn!

Wilt u helpen? Dat kan!
Vermeld svp bij uw donatie 

Project 87, Deepal.


