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De WereldKrant
Stichting WereldAsielen helpt zwerfdieren ter plaatse

WORSTELEN TEGEN DE WANHOOP
Hieronder het verhaal van Levent en Sünay Birsen, moeder en zoon uit een 
middelgrote stad in Turkije, genaamd Kütahya…

 Lees verder op pagina 2

Het zijn voor u geen onbekenden. 
Er is vaker over ze geschreven 
en we zullen dit noodgedwongen 
blijven doen. Want zij staan mo-
del voor het zware en onderge-
waardeerde werk dat al jaren dag 
in dag uit wordt verricht.

Bij het nadenken over een pak-
kende titel of een nieuwswaardig 
feit waarmee ik de aandacht van 
u, onze donateur, direct zou trek-
ken, bleef het stil in mijn hoofd.

Als projectmedewerker heb ik re-
gelmatig contact met Levent, de 
inmiddels ruim 50-jarige werke-
loze man die zijn leven al jaren 
geleden gaf voor het maken van 
diverse dagelijkse voerrondes 
langs grote groepen grote zwerf-
honden in en om Kütahya.

Het is niet gemakkelijk om wer-
keloos te zijn in Turkije op deze 
leeftijd. Hij kan niet fulltime wer-
ken vanwege de honderden wach-

tende hongerige dieren en betaald 
werk in deeltijd is er gewoon niet.

Hij woont bij zijn moeder en leeft op 
kosten van haar pensioen; Sünay, die 
inmiddels de 70 ruim is gepasseerd 
en nog steeds op pad moet om het-
zelfde te doen wat Levent doet: Ruim 
600 honden voeren in diverse roe-
dels op diverse plekken. Daarnaast is 
ze al jaren in gesprek met de plaat-
selijke overheid over het verbeteren 

van de zwerfhonden. Met wisselend 
succes helaas…

Tevens haalt Sünay op bekende 
adressen ook goedkoop slachtafval, 
kippenbotten en brood, om de rela-
tief dure hondenbrokken die dankzij 
u regelmatig kunnen worden gekocht 
enigszins uit te sparen.
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Wilt u helpen?
Vermeld dan svp Project 52, 

Kütahya bij uw donatie.

wat opvalt zijn de omstandigheden 
waaronder deze dieren zich staande 
moeten houden: strenge kou, pakken 
sneeuw en in de zomer grote hitte.

Want iedere week opnieuw dezelfde 
foto’s van wachtende hongerige dieren 
die het autootje volgens Levent al uit 
de verte herkennen. De stoere honden 
staan al op de weg, de angstige dieren 
komen schoorvoetend tevoorschijn, 
gedreven door een lege buik.

En altijd is het voer eerder op dan 
gepland en moet Levent weer vragen 
om nieuwe donaties.
WereldAsielen begrijpt als geen an-
der hoe belangrijk het is dat de dieren 
geholpen worden. We vinden het on-
verdraaglijk dat ze staan te wachten 
en er niemand komt om ze te voeren.

Dus honoreren we de verzoeken van 
Levent en Sünay voor zover we ons 
dit kunnen veroorloven.

Omdat zij niet opgeven en hun strijd 
tegen de wanhoop en de uitzichtloos-
heid dagelijks voeren.

WORSTELEN TEGEN DE WANHOOP VERVOLG

De omstandigheden zijn zwaar voor 
mens en dier. Kütahya is een stad die 
tegen de bergen aanleunt; de werke-
loosheid is er groot, de jeugd trekt 
weg en veel bewoners zijn depressief 
met de bijbehorende problematiek.
Sünay is al jaren niet op vakantie ge-
weest en geld om haar kleinkind te 
bezoeken is er evenmin.

De gemeente staat niet welwillend te-
genover zwerfdieren. Ze worden wel 
gesteriliseerd, maar direct daarna in 
de bergen gedumpt om te sterven of 
als ze ‘geluk’ hebben te overleven.

Hongerig, vaak ziek en zeer angstig 
kunnen ze gelukkig rekenen op het 
autootje van Levent en Sünay, dat 
dankzij uw donaties zijn werk kan 
doen en volgestouwd met voer de 
roedels bezoekt.

Nee, nieuwe wetenswaardigheden 
zijn er niet….

Want wekelijks stuurt Levent me 
tientallen foto’s van honden. Grote 
honden, kleine honden, pups en 

Omdat ze hun leven geven voor die-
ren die niet hebben gekozen voor dit 
harde bestaan.

Zoals u kunt lezen is het uiteindelijk 
goed gekomen met de titel boven dit 
artikel.

Wilt u deze mensen svp wederom  
financieel steunen?

Namens Levent, Sünay en de zwerf-
honden van Kütahya, dank u wel!
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Wilt u helpen?
Vermeld dan svp Project 91, 

Animal Care Thassos 
bij uw donatie.

en lekkernijen voor de honden en kat-
ten in Vendi, project 13, en het asiel in 
Krotoszyn, project 95, af te leveren. 
Het is altijd een feest om onze contact-
personen te kunnen ontmoeten en de 
hondjes te knuffelen. 

In Krotoszyn hebben wij een groep vrij-
willigers gesproken en naar hun verha-
len geluisterd. Ze vertelden ons hoe de 
huidige situatie van het asiel was, wat 
ze het meest nodig hebben (bijv. geld 
voor vaccinatie) en welke problemen 

Onze donateurs weten dat bij We-
reldAsielen wordt geprobeerd de 
projecten jaarlijks persoonlijk te 
bezoeken waar dat mogelijk is 
(natuurlijk op eigen kosten en tij-
dens onze vakantiedagen). 

Polen bezoeken is heel gemakkelijk. 
Daarom zijn wij er eind vorig jaar naar 
toe gegaan. 2400 km afleggen binnen 6 
dagen met verschillende hotels onder-
weg was toch een hele uitdaging. Met 
een volgepropte auto vol hulpgoederen 

REISVERSLAG VAN POOLSE PROJECTEN

ALSMAAR NIEUWE HONDEN...

ze moeten oplossen. De grootste zorg 
is die van altijd te krappe ruimte, het 
niet hebben van een uitlaatplekje. Dit 
terwijl om het asiel heen zich prach-
tige weilanden uitstrekken. Nog steeds 
worden asielhonden een kwartiertje 
per dag uitgelaten door de vaste mede-
werkers en in het weekend ietsje langer 

2018 was een moeilijk jaar voor 
project 91, Animal Care Thas-
sos, Griekenland. In de eerste 
drie maanden werden ze gecon-
fronteerd met een ware tsunami 
van binnenkomende honden: 15 
honden, waaronder 11 puppies. 
Alleen al de nodige vaccinaties 
en sterilisaties sloegen een flink 
gat in hun begroting.

Dit noodzaakte hen ook om serieus 
na te denken over uitbreiding van 
hun opvangkennel. Gelukkig waren 
ze eindelijk in gesprek geraakt met 
de gemeente en die beloofde hun de 
benodigde materialen te leveren. Al-
dus werden bouwplannen gemaakt en 
een kundig team vrijwilligers samen-
gesteld om de klus te klaren. Maar 
helaas bleken het loze beloften van 

de gemeente en gezien de noodzaak 
van uitbreiding, besloot Animal Care 
Thassos het plan gewoon uit te voeren 
en zelf de materialen te betalen. Al-
weer een grote kostenpost….

Terugkijkend zijn ze toch blij deze be-
slissing te hebben genomen, want in 
de loop van het jaar kwamen er nog 
12 honden bij, waarvan 4 brutaalweg 
binnen de omheining van de opvang 
waren gedumpt.

Gelukkig slaagde dit project er ook dit 
keer in om voor 20 honden/pups een 
goed thuis te vinden.

En ondertussen behandelden ze zo 
goed als mogelijk de meldingen van 
bewoners en toeristen over verweesde 
kittens, katten met ernstig ontstoken 
ogen of gebroken poten en niet te ver-
geten de castratie van zwerfkatten (al 
konden ze er wegens geldgebrek niet 
zoveel helpen als voorgaande jaren).
Ook al probeert dit project zoveel mo-
gelijk zelf geld te genereren met col-
lectebussen op het eiland, rommel-
markten, zomerbazaars, verkoop van 
zelfgemaakte producten en een kerst-
markt, toch moest het in november 
2018 concluderen dat er sprake was 

van ernstige financiële problemen, 
dusdanig dat ze geen hondenvoer voor 
de winter konden inslaan.

Maar dankzij de donaties van suppor-
ters na onze noodkreet op Facebook 
en een grote donatie van WereldAsie-
len, konden ze een grote voorraad voer 
inslaan. Net op tijd voor de hevige 
sneeuwval die heel Griekenland begin 
januari teisterde...

Hartelijk dank aan de donateurs na-
mens de zwerfdieren op het eiland 
Thassos!
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door vrijwilligers. Magda heeft “wan-
del-weekenden” bedacht, het asiel no-
digt hele families uit om de zondag bij 
het asiel en de honden door te bren-
gen. De reactie hierop van inwoners 
van deze kleine stad was overweldi-
gend. Soms komen tientallen mensen, 
families met kinderen en na een korte 
toelichting (voor de beginners) kun-
nen ze met een hond aan de wandel 
gaan. Een prachtige actie!
Er was zo veel te vertellen en te be-
spreken dat wij twee dagen in Krotos-
zyn hebben doorgebracht. 
Bij Vendi zouden wij ook graag wat 
langer zijn gebleven, maar accommo-
datie is daar niet. Het aantal honden 
bij Ania verandert steeds, aangezien 
dit een opvang is voor oude en zieke 
honden. Ania zegt dat zij nooit went 
aan het afscheid nemen... 

Wij mochten zelf aanvoelen hoe moei-
lijk dit is toen zij ons een zieke hond 
aanwees die over twee dagen in ‘eeu-
wige slaap’ zou vallen. Het was al de 
tweede die maand. Een bevriende 
goede dierenarts is altijd bereid naar 
de opvang te komen om daar een hond 
in te laten slapen. En hoe triest ook 
iedere keer: Een vrijgekomen plekje 
wordt snel ingenomen door een nieu-
we arme ziel. 

Ania en Robert doen eigenlijk alles 
zelf. Zij zijn ontzettend zuinig met al-
les wat zij zelf nodig hebben en wonen 
onder erbarmelijke omstandigheden, 
opdat zo veel mogelijk voor de dieren 
overblijft. Financiële armoede is niet 
te verbergen, maar deze mensen zijn 
op een andere manier rijk: De honden 
hebben het daar echt goed! 

Wilt u helpen?
Vermeld dan svp Project 15, 

Vendi bij uw donatie

SIEMPRE CONTIGO IN ZWAAR WEER

Het is niet altijd leuk om slecht 
nieuws te delen met u, onze lezer 
en donateur, maar ook dit keer 
ontkomen we er helaas niet aan.

Asiel Siempre Contigo, project 79 in 
Cadiz, Spanje heeft het op dit mo-
ment erg zwaar. In negen dagen tijd 
zijn er 28 honden bijgekomen! En dit 
zijn alleen nog de honden; het asiel 
vangt ook katten op…
Siempre Contigo zit gewoon vol en 
ook de dierenartsrekening zit ‘vol’…

Onlangs ontving de projectme-
dewerker van WereldAsielen een 
noodkreet uit Spanje met de vraag 
of WereldAsielen een donatie kon 
doen om de torenhoge schuld bij de 
dierenarts iets te verlichten.
Zelf heeft Siempre Contigo al veel 
ondernomen om zichzelf te blijven 
onderhouden; het organiseren van 
een modeshow, aanwezig zijn op 
braderieën/jaarmarkten, bij super-
markten met een stand staan in de 
hoop van de winkelende mensen een 
donatie te ontvangen… 

En nu zelfs een geldinzamelingsactie 
op Facebook. Het ligt dus absoluut 
niet aan de inzet van al de vrijwil-
ligers: er zijn gewoon te veel zwerf-
honden en -katten die geholpen 
moeten worden. ..

En het geld voor de dierenarts is he-
laas niet het enige waar behoefte aan 
is: Siempre Contigo heeft ook altijd 
dekens, handdoeken, medicijnen en 
honden- en kattenvoer nodig.

Even om het geheugen op te frissen: 
in 2006 sloegen 7 mensen de han-
den ineen om de zwerfdieren in Ca-
diz te helpen. Ze werden zelfs door 
de gemeente aangewezen als het ge-
meentelijk asiel en kregen een stukje 
grond. Echter, alle kosten om er een 
asiel van te maken moesten ze zelf 
maken. Ook nu er zo’n 200 honden 
en 50 katten wonen, krijgen ze geen 
financiële steun van de gemeente: 
kosten voor water, electra, voer, me-
dische kosten en hulpgoederen: ze 
moeten hier zelf in voorzien.

Zoals u al kon lezen doen ze alles wat 
ze kunnen om in eigen onderhoud te 
voorzien.

U voelt hem vast al aankomen… wilt 
u aub een donatie doen? Dat zou ge-
weldig zijn.

Namens het team van Siempre con-
tigo en alle viervoeters: heel harte-
lijk dank!

Wilt u dit project steunen? Heel har-
telijk dank namens onze projectmede-
werker en Ania en Robert!

Wilt u helpen?
Vermeld dan bij uw donatie: 

Project 79, Cadiz
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Wij proberen onze vrienden en 
donateurs zo goed mogelijk op 
de hoogte te houden – vaak via 
Facebook - van wat er bij onze 
projecten gebeurt, maar soms 
is daar geen tijd en gelegenheid 
voor. En dit terwijl er achter de 
schermen vaak veel gaande is!

In februari jl. is bijvoorbeeld een 
groot voertransport vertrokken, 
deze keer richting Polen. Maar liefst 
zes organisaties voor dierenopvang 
hebben een geschenk uit de hemel 
gekregen in de vorm van vele pal-
lets met honden- en kattenvoer. Wat 
een verrukkelijk feest! Onze contact-
personen kunnen nu weer een tijdje 
rustig slapen omdat hun voorraad is 
aangevuld. Het voer is gegaan naar 
twee zeer goede asielen waaronder 
het asiel Szczecinek waar ongeveer 

FEEST IN POLEN!

200 katten worden verzorgd (!) en 
asiel Krotoszyn dat honden en kat-
ten opvangt. Daarnaast nog naar ons 
project Vendi - voor oudere honden - 
en een organisatie in de plaats Pa-
bianice. Tot slot nog naar twee vrij-
willigers die in hun woonomgeving 
zwerfdieren helpen en op hun beurt 
voer geven aan andere mensen die 
zwervertjes voeren (en niet vergeten: 
regelmatig steriliseren!). 

Wij hebben voor het transport in 
Polen een vaste route: het gaat naar 
een van de asielen, van waaruit an-

Mijn dierenliefde is al op jonge leef-
tijd ontstaan. 30 Jaar geleden kreeg ik 
mijn eerste twee poezen: Wanda werd 
helaas niet oud, maar Felix heeft de 
mooie leeftijd van 17 jaar bereikt. Na 
hun overlijden kwamen meer poezen 
op mijn pad: vaak blind, doof, met 3 
poten of zonder oren en staart. Ze 
hebben mijn leven verrijkt en ik ben 
nog elke dag blij met hen. 

Vanwege mijn liefde voor dieren ben ik 
ruim 15 jaar donateur van WereldAsie-
len. De laatste jaren ben ik vooral ac-
tief als vrijwilliger. Ik beantwoord de 
digitale post die bij Wereldasielen bin-
nenkomt. WereldAsielen heb ik altijd 
een warm hart toegedragen, omdat 
het een organisatie is die met beperkte 
financiële middelen en mankracht we-
reldwijd veel voor elkaar krijgt voor de 
zwerfdieren. Dat komt door de enorme 
bevlogenheid van de vrijwilligers. Alle-
maal mensen met een groot hart voor 
dieren, die dit werk er naast hun be-

taalde baan 
bij doen. 
Dat valt niet 
altijd mee.

Met WereldAsielen kwam ik recht-
streeks in contact in 2010 door een 
oproep in de WereldKrant voor een 
tweedehands caravan voor dierenarts 
Aurelian Stefan in Roemenië. De eige-
naar van een dierenbegraafplaats in 
Zevenhoven bleek er nog een te heb-
ben. Aurelian heeft de caravan zelf 
in Nederland opgehaald én verbouwd 
tot operatiekamer. Hiermee is jaren-
lang door Roemenië getrokken om 
op afgelegen plaatsen zwerfdieren te 
steriliseren. Inmiddels heeft Aurelian 
wereldwijd meer dan 50.000 honden 
en katten ‘geholpen’. De caravan is 
een aantal jaren geleden naar de sloop 
gebracht, volledig versleten. Met een 
nieuwe dierenambulance trekt hij nog 
steeds door Roemenië en daarbuiten. 
Inmiddels is er ook een modern uitge-

ruste kliniek gebouwd in de buurt van 
Boekarest en verzorgt Aurelian er o.a. 
trainingen voor dierenartsen in op-
leiding. Ook is er een project waarbij 
kinderen onderwijs krijgen over hoe 
zij met dieren moeten omgaan. Dat 
begint zijn vruchten af te werpen. 

Voor WereldAsielen heb ik een project 
voor zwerfdieren begeleid in het Syri-
sche Damascus. Door de al ruim 7 jaar 
durende oorlog, verslechterde de situ-
atie voor zwerfdieren drastisch. Met 
behulp van een aantal dierenvrienden 
in Damascus en donaties van Wereld-
Asielen zijn veel gewonde honden en 
katten opgeknapt. Ook zijn sterilisa-
ties en castraties uitgevoerd. 

Kortom, Wereldasielen maakt met to-
meloze inzet wereldwijd een groot ver-
schil voor de zwerfdieren, want zeg nu 
zelf: elk gered dier is er één!

Miriam van der Sangen 

Wilt u helpen? Dat kan!
Vermeld svp bij uw donatie 
Project 95, asiel Krotoszyn.

EEN VRIJWILLIGER STELT ZICH VOOR ...

dere contactpersonen hun deel zelf 
ophalen of laten opsturen. Op deze 
manier kan iedereen zelf zijn vervoer 
en/of tijd kiezen voor verder vervoer. 

Alles was mogelijk dankzij een dona-
teur die liever anoniem wil blijven, 
maar de persoon in kwestie is uiter-
aard al heel hartelijk bedankt door 
WereldAsielen!

Nogmaals heel erg bedankt, ook na-
mens onze contactpersonen en de 
honderden dieren die hun buikjes vol 
kunnen eten!



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

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

In het asiel van Orasje, Bosnië 
(project 18) verblijven gemiddeld 
160 honden. Deze honden wor-
den ontzettend goed verzorgd 
door het personeel. Ze krijgen 
een basisverzorging, bestaande 
uit voeding, een schoon verblijf, 
een losloopronde, uitloopveldjes 
en aandacht. Daarnaast wordt 
er indien nodig medische onder-
steuning verleend door een loka-
le dierenarts. 

De kosten voor de basisverzor-
ging voor een hond komen onge-
veer neer op 20 euro per maand. 
Dat is eigenlijk maar weinig, 
vooral omdat het leven in dit 
asiel vrij prettig en veilig is voor 
de honden. 

Om deze kosten te kunnen be-
talen, is er een aantal ‘ambassa-
deurs’ die alle honden in het asiel 
vertegenwoordigen. Deze am-
bassadeurs kunnen op afstand 
geadopteerd worden voor maar 
3 euro per maand en daarmee 
wordt het hele asiel gesteund. 

Als adoptant op afstand krijgt u 
regelmatig een update van “uw” 
hond, bestaande uit foto’s en een 
verhaaltje over het leven van de 
hond. 

ONZE AMBASSADEURS BEHARTIGEN DE 
BELANGEN MET VERVE!

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

Project 18, asiel Orasje,  
Bosnië.

Heel veel adoptanten zijn enthousiast 
over deze manier van sponsoren, ze 
voelen een band met de desbetreffen-
de hond, en voelen zich betrokken bij 
het asiel. Een geweldige manier om de 
honden en het personeel te steunen. 

Voor alle duidelijkheid om verwar-
ring te voorkomen: WereldAsielen 
doet zoals u weet niet aan échte adop-
tie, maar hier kunnen we ons natuur-
lijk helemaal in vinden!

Op de foto’s een paar prachtige am-
bassadeurs…

Ook een hond op afstand adopteren? 
Dat kan! Kijk voor meer informatie 
op de projectpagina van WereldAsie-
len, onder Bosnië, Orasje. 


