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DE NOODKLOK WORDT GELUID

Ten tijde van het schrijven van dit artikel stonden we in Nederland volgens de
wetenschappers aan het begin van de Coronacrisis. De scholen en de horeca
waren weliswaar al gesloten, verder konden we ons nog redelijk vrij bewegen.
Dit in tegenstelling tot veel Europese landen waar WereldAsielen
een groot aantal projecten ondersteunt. Met name in Spanje
lijden al onze projecten enorm
onder de zogeheten ‘lock down’.
Maar ook ons asiel in Bosnië
(Project 18) en in Koropi, Griekenland (project 09) luidden de
afgelopen dagen diverse malen
de noodklok bij de projectmedewerker.
Het isolement waar onze projecten normaliter al in verkeren
wordt met de dag groter en hiermee groeit het gevoel dat men,

nog meer dan anders, er helemaal
alleen voor staat: Geen bezoek in de
asielen, geen adopties (iets waar WereldAsielen zich overigens niet mee
bezig houdt), geen giften en/of zending van hulpgoederen.
Daarnaast hoorden we van onze contactpersoon in Koropi, Griekenland,
dat de financiële steun van diverse
omliggende gemeenten voor de opvang en sterilisatie van zwerfdieren
per direct is gestopt door de economische malaise.
Ook in Spanje zijn het barre tijden.
De bouw van het nieuwe asiel van
Proyecto Gato (project 74) loopt door
de ‘lock down’ enorme
vertraging op. Direct gevolg van deze vertraging
is dat de verhuizing van
het mistroostige, huidige
onderkomen in Vigo niet
op korte termijn gerealiseerd kan worden. Met
deze ontwikkeling had
niemand enkele maanden geleden rekening gehouden en alle kosten die

deze vertraging met zich meebrengen
waren dan ook in geen enkele begroting opgenomen.
Een bijkomend effect van alle leveringsproblemen door het sluiten
van de grenzen is een toenemende
schaarste van voer en medicijnen,
iets dat de prijs in alle landen enorm
opdrijft. Ook maken alle vrijwilligers
zich grote zorgen om de gezondheid
van onze contactpersonen.
WereldAsielen hoopt dat we zeker de
komende maanden zo veel mogelijk
aanvullende steun kunnen bieden,
zodat het leven in de asielen zo normaal mogelijk kan doorgaan.
U mag best weten dat naast alle onzekerheid in eigen land onze projectmedewerkers regelmatig wakker liggen
van hun projecten in het buitenland.
4 April was het zwerfdierendag. Deze
dag had dit jaar door de Coronacrisis
een grotere lading dan ooit…
We zeggen het maar onverbloemd:
WereldAsielen heeft uw donaties
meer dan ooit nodig om onze projecLees verder op pagina 2
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ten in deze situatie extra te kunnen
ondersteunen.
In het belang van onze mensen in het
veld en hun viervoetige achterban
luiden ook wij de noodklok.
Mogen we ook dit keer weer op u
rekenen alstublieft?
Maak dan uw bijdrage over
op rekeningnummer:
NL20TRIO0198342756 onder vermelding van ‘Corona’.

Hartelijk dank!
PS de artikelen van deze
WereldKrant
waren
al
geschreven voordat de Corona
crisis
uitbrak, vandaar dat u daarin niets
zult lezen over de problemen die op
dit moment zo actueel zijn.

Wilt u helpen?
Vermeld dan svp Corona
bij uw donatie.

DE GESCHIEDENIS EN TOEKOMST VAN SIEMPRE CONTIGO
Veertien jaar geleden vond een
toevallige ontmoeting plaats
van twee vrouwen die ieder met
behulp van een partner, familie, werk en vrienden individueel zwerfhonden en zwerfkatten redden. Zij namen het
besluit om de handen ineen te
slaan: Het begin van “SIEMPRE
CONTIGO” in Rota, Spanje in
2006...
Geen enkel begin is gemakkelijk, ook
dit niet. Er werd “gevochten” met de
lokale overheid van die jaren om de
mentaliteit en manier van werken te
veranderen. In plaats van de zwerfhonden van de straat te halen en te
euthanaseren, werden ze in kleine
kooien in het gemeentehuis opgevangen. Siempre Contigo bood aan
om 365 dagen per jaar voor alle veterinaire kosten te zorgen, net zolang

tot de dieren een nieuw huis hadden
gevonden.
“SIEMPRE CONTIGO” is een stichting van pioniers zonder winstoogmerk in Spanje. Zij zorgen ervoor
dat de verlaten dieren, vaak zijn het
huisdieren die gedumpt zijn door bewoners, worden opgevangen zodat ze
veilig zijn en verzorgd worden.
De taken van het asiel bestaan uit
het bieden van veterinaire zorg bij
aankomst in het asiel (ontworming,
vaccins, tests etc). Vele zwerfdieren
komen gewond aan, met fracturen,
misvormingen, ziekten, waarbij vaak
de aandacht van gespecialiseerde
dierenartsen uit andere gemeenten
nodig is. Ook behoren het schoonmaken, voeren, spelen, uitlaten, medische verzorging tot de dagelijkse
verantwoording van de vrijwilligers.
Anderen houden zich
bezig met het onderhouden van de website,
onderhouden
contacten met buitenlandse
stichtingen,
het organiseren van
transfers bij adoptie
naar het verzamelpunt
van andere stichtinWereldKrant nr. 61 | pag. 2

gen en luchthavens. Het gebeurt
zelfs wel eens dat een vrijwilliger
meevliegt met het dier naar een
ander land als begeleider tijdens
de vlucht om ervoor te kunnen
zorgen dat deze dieren veilig de
grens over kunnen en voorzien
zijn van alle juiste documentatie.
Met de kosten van adoptie helpt
WereldAsielen overigens niet
mee..
Om al deze taken te financieren
is het nodig om financiële bijdragen te ontvangen van partners,
sponsors (en helaas sporadisch)
donaties. Hiervoor werven vrijwilligers fondsen door loterijen,
competities en liefdadigheidsdiners te organiseren, Daarnaast
neemt Siempre Contigo ook regelmatig deel aan straatmarkten
en staan ze bij supermarkten met
een kraam ter voorlichting. Ook
maken zij ieder jaar een kalender
voor de verkoop. Hierover schreven we al eerder in WereldKrant
58.
Binnen de doelstelling van Siempre Contigo, het creëren van
bewustzijn bij de mensen dat
zwerfhonden en -katten levende
wezens zijn met gevoel, die liefde

en verzorging verdienen, verzorgen zij
lezingen aan educatieve centra en verenigingen die hierom vragen.

beter bestemd tegen weer en wind en
de dieren hebben de ruimte om te spelen en vrij te kunnen bewegen.

Tot de vrijwilligersgroep van Siempre Contigo behoren ook degenen die
zorgen voor twaalf zwerfkattenkolonies in de gemeente, die, ongeacht het
weer, altijd komen om voedsel en medicijnen aan te bieden aan deze zwerfkatten. Veel van deze katten zijn in de
steek gelaten door hun zogenaamde
eigenaren. Al vele jaren past Siempre
Contigo de CES-methode toe (Capture, Sterilize and Release = Vangen,
Steriliseren en Terugplaatsen).

Op dit moment worden er nog meer verbeteringen aan het asiel aangebracht
om de honden nog beter te beschermen
tegen de kou en wind en waardoor het
zelfs mogelijk is om te kunnen genieten
van de zon. Het asiel beschikt namelijk
over zogenaamde “recreatiegebieden”
waar honden kunnen snuffelen en spelen. Aangezien deze recreatiegebieden
bij regenval in modderpoelen veranderden is er zand gestrooid zodat de
hondjes geen natte pootjes krijgen tijdens het buitenspelen.
Binnenkort wordt er begonnen met
het bouwen van een nieuwe schuilplaats voor de katten.

Helaas zijn de vangkooien die hiervoor
gebruikt worden onlangs gestolen. De
onmacht zat/zit er bij de vrijwilligers
goed in, want wie dóet nou zoiets? Ze
zijn nu hard aan het sparen om nieuwe
vangkooien te kunnen aanschaffen.
In 2012 is Siempre Contigo verhuisd
naar hun huidige onderkomen en
sinds die tijd is er veel veranderd. Er is
niets overgebleven van de koude kooien met luikdeuren om van binnenuit
te openen. De huidige verblijven zijn

Tot slot nog wat cijfers:
Sinds september 2012 tot 2019 zijn er
450 honden naar het asiel gebracht
door hun eigenaren en 2000 honden
en ongeveer 500 katten gered. De
meesten van hen zijn geadopteerd,
voornamelijk in het buitenland. Gemiddeld 85% van deze achtergelaten
honden/katten in Rota geniet van een

eigen mandje bij gezinnen in Frankrijk, Duitsland, Nederland, Finland,
Canada, VS, België en Zwitserland.
(nogmaals, WereldAsielen helpt waar
mogelijk, maar niet met de kosten die
hiermee samenhangen)
We hopen dit mooie project nog jaren
te kunnen blijven steunen en dit kan
niet zonder u, onze donateur. Wilt u
ons a.u.b. blijven helpen?
Namens alle vrijwilligers van Siempre
Contigo hiervoor heel veel dank.

Wilt u helpen?
Vermeld dan svp Project 79,
bij uw donatie.

VERONICA’S SHELTER IN MOLDAVIË
Veronica is voor u geen onbekende. Graag vragen we weer eens
uw aandacht voor haar bijzondere werk. Ze is een lieve, hardwerkende vrouw met een bijzonder
warm hart voor dieren.
Zij zorgt samen met haar ouders in
Vadu lui Voda voor 35 honden en 21
katten. Het jaar 2019 was een moeilijk
jaar voor haar, zij heeft afscheid moeten nemen van enkele van haar geliefde
honden en katten. Veel honden en katten worden een dagje ouder en dat gaat
gepaard met de nodige gezondheidsproblemen. Een aantal dieren kreeg de
ziekte van Lyme en werden daar erg
ziek van, met als gevolg doorwaakte

nachten en stressvolle tijden of ze zouden herstellen of niet. Tevens werden
7 honden en katten gesteriliseerd en 5
hokken gerepareerd en geïsoleerd.
Maar Veronica en haar ouders zitten
zeker niet bij de pakken neer. Hun leven staat inu eenmaal n het teken van
hun dieren. Iedere dag hebben ze in de
ochtend en avond voerrondes of, zoals
de dieren het ervaren ‘happy hour’! Na
de zomer voert Veronica in haar naaste
omgeving enkele honden extra. Deze
zwerfhonden komen uit het recreatiegebied langs de rivier de Voda. In de
zomer is daar genoeg eten te krijgen. In
de herfst gaan de restaurants dicht en
verdwijnen de toeristen. Sommige honden blijven in de buurt van Veronica’s
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huis, sommige gaan weer terug naar
het recreatiegebied. Als ze kan laat ze
de honden die blijven, steriliseren. De
honden en katten krijgen niet alleen
droge brokken, maar ook de benodigde
granen die ze koken tot een pap, vermengd met vitamines. Dit is een warme, welkome aanvulling op hun droge
voer. Droogvoer is duur en van mindere
kwaliteit dan in Nederland.

twee katten is ze € 6,- kwijt. Doordat resistentie voor de medicijnen is
ontstaan, moet ze de medicatie vaker
herhalen. Dit betekent dat ze iedere
maand voor 18 honden en 10 katten
medicatie moet kopen tegen het bedrag van € 186,-.

Veronica woont in
een buitengebied in de bossen. Het is
daar prachtig, maar ook teken vinden
het daar goed toeven. Ieder jaar is het
een ware plaag. Dit jaar was het een
zachte winter en sinds jaren is er geen
sneeuw gevallen. De eerste teken zijn
al gesignaleerd en dus is Veronica nu
al begonnen met de tekenmedicatie.
Dit is dure medicatie in Moldavië. De
prijs van één ampul voor 20 kg bedraagt € 7,00 en gemiddeld heeft ze
twee ampullen per hond nodig. Voor

Helaas is de economische situatie in
Moldavië nog steeds verre van rooskleurig. Alles wordt duurder, maar
de salarissen en pensioenen stijgen
niet. Voer, medicatie, dierenarts en
onderhoud zijn kosten die blijven terugkomen met een steeds hoger prijskaartje. Veronica heeft ondanks haar
universitaire opleiding nog steeds
een salaris van gemiddeld 250,- per
maand. Daarom is Veronica heel erg
blij met de donateurs van haar shelter
en de financiële hulp die ze krijgt van
WereldAsielen. Zonder deze hulp zou
ze simpelweg niet voor al deze dieren
kunnen zorgen. Behalve haar ouders,

die ook al een dagje ouder worden en
soms haar tante, zijn er geen vrijwilligers.
Onze projectmedewerker is zelf al enkele keren bij Veronica in Moldavië op
bezoek geweest.
Het is ongelooflijk hoeveel werk deze
mensen verzetten. Maar wat vooral
opvalt is de zorg en liefde waarmee ze
de dieren omringen.
Op dit moment heeft Veronica uw
hulp hard nodig voor de vlooien- en
tekenmiddelen en voor voer. Ze gaan
daarnaast ook door met het repareren
en isoleren van de hokken.
Iedere euro is meer dan welkom!
Dank u wel namens Veronica, haar
ouders en alle viervoeters.

Wilt u helpen?
Vermeld dan svp Project 20,
bij uw donatie

UW HULP HELPT!
Het lijkt erop dat onze wereld
binnen enkele weken onherkenbaar is geworden, met toenemende onzekerheid en angst.
Toch gaat het leven ogenschijnlijk gewoon door en hebben dakloze dieren onze steun nodig.
Hopelijk brengen deze moeilijke tijden het beste in mensen tevoorschijn.
Onze Griekse vrijwilligster Maria
Sarika van project 10 werkt in ieder geval iedere dag onvermoeibaar
door voor het welzijn van dakloze dieren in het Griekse Thiva.
Sommige katten en honden zijn geadopteerd en hebben hun nieuwe
huizen in Duitsland of Nederland.
Iets waar WereldAsielen niet bij
helpt trouwens. Helaas betekent het
niet dat er minder viervoeters te verzorgen zijn: sommige mensen laten
hun huisdieren aan hun lot over zonder sterilisaties.

Momenteel zorgt Maria Sarika voor
ongeveer 25-30 honden en 35 katten. Tien katten wonen bij haar in
huis. Daarnaast, toen het sneeuwde,
maakte ze gebruik van een leegstaand huis voor de opvang van de
honden: de eigenaar heeft dit toegestaan en zelfs Maria geholpen met
het vervoer van de dieren.
Vanwege
de
omstandigheden
heeft Maria altijd dierenvoer, water
en medicijnen in haar auto: zo kan
ze snel reageren als ze een zwerfdier
ziet. Om goed en snel te kunnen helpen moet ze echter ook goed voor
zichzelf zorgen: Wat ze momenteel
nodig heeft, is een vangkooi om
wilde katten veilig te kunnen vangen voor sterilisatie. Deze dieren
zijn menselijk contact helemaal
niet gewend, worden erg bang en
proberen zich koste wat kost los te
wrikken. Dit betekent heel veel bijten en krabben, iets dat een groot
risico op infectie betekent. HeleWereldKrant nr. 61 | pag. 4

maal in het geval van Maria, die de
60 jaar al gepasseerd is en bloedverdunner moet slikken waardoor zelfs
kleine wondjes moeilijker genezen.
Op de foto ziet u Maria Sarika met
Frodo, een jonge kater die nu groot
genoeg is voor de castratie. Maria vertelt dat het katertje haar
ziet als zijn mama, dat kunt u zich
vast voorstellen!
Maria kan uw hulp heel hard gebruiken, doet u alstublieft mee?
Vermeld dan bij uw donatie Project
10, Maria Sarika. Dank u wel!

Wilt u helpen? Dat kan!
Vermeld svp bij uw donatie
Project 10.

EEN DAG IN HET HONDENASIEL SAN FRANCISCO DE ASIS
Elke ochtend om 8 uur begint
Nieves, de enige medewerkster
van project 90, het asiel San
Francisco de Asis in Malagon,
Spanje, haar werkzaamheden.
Het eerste wat ze doet als ze aankomt, is kijken of alle honden goed
hebben geslapen. Zodra ze binnenkomt zijn ze erg blij om haar te zien.
Nieves begint eerst met het schoonmaken van de hokken. Op dit moment zijn het 100 honden waar ze
voor zorgt. Soms krijgt ze hulp van
twee andere vrijwilligers, maar
meestal staat ze er alleen voor.

oorzaakt wordt door een parasiet
en waar geen kuur tegen is. Als Nieves hiermee klaar is, is de ochtend
meestal al voorbij.
Vandaag is het drukker dan normaal.
Ze moet snel naar de dierenarts voor
een spoedgeval en ze moet ook de
schilders uitleggen wat ze moeten
doen.
Deku, één van de honden, is die
ochtend erg ziek geworden en heeft
bloed overgegeven. Op het moment
dat Nieves dat ziet, brengt ze hem
meteen naar de dierenarts, wat niet
eenvoudig is op een zondag.
Gelukkig krijgt Nieves de dierenarts
te pakken en kunnen ze Deku opnemen. Hij zal een paar dagen in de kliniek moeten blijven om te zien wat er
aan de hand is, maar het ziet er naar
uit dat hij buikgriep heeft.

Wanneer alle hokken schoon zijn, is
het tijd voor het ontbijt. Bij elk hok
hangt aan de buitenkant een bordje
met de namen van de honden die er
verblijven, maar Nieves werkt er al zo
lang, dat ze deze uit haar hoofd kent.
De hokken hebben een binnendeel
en een buitendeel, zodat de honden
´s avonds lekker warm binnen kunnen slapen en overdag ook naar buiten kunnen. ´s Morgens laat Nieves
de honden uit op het buitenterrien
van het asiel, zodat ze wat kunnen
rennen en spelen. Zij weet precies
welke honden goed met elkaar kunnen omgaan.
Sommige moeten ook hun medicatie krijgen, want helaas heeft ze op
dit moment veel honden met Leishmania, een infectieziekte die ver-

Als Nieves terug gaat naar het asiel
zijn de schilders, die met een hogedruk spuit aan het verven waren, al
weg. Ze hebben het werk half afgemaakt. Sommige honden zijn tegen
de verf aangekomen en zien er nu
groen uit.
‘s Middags, na het eten, doet Nieves
kantoorwerk. Zij zorgt er voor dat
de honden een nieuw thuis krijgen,
koopt het voer, doet de financien,
updatet de Facebook pagina van het
asiel, etc. Ook is zij degene die verlaten
honden ophaalt en naar het asiel
brengt.
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Vandaag haalt ze Homer en Yako op
uit een ander asiel dat geen plek meer
heeft. Deze twee mannetjes van eenzelfde baasje zijn daar achtergelaten
omdat hij het financieel krap heeft.
Dat gebeurt helaas erg vaak. Veel
mensen in Spanje kopen een hond
en merken pas later hoeveel zorg en
aandacht het dier vergt.
Homer, een Franse bulldog, en Yako,
een boxer, zitten in hetzelfde hok,
zodat ze nog steeds samen kunnen
slapen en spelen.
Het liefst plaatst ze een reu en een
teef bij elkaar om problemen met dominantie te voorkomen, maar Nieves
wilde deze twee niet apart zetten,
omdat ze het al moeilijk genoeg hebben gehad.
Om 20 uur ´s avonds is Nieves eindelijk klaar en kan ze naar huis, maar
eerst nog even kijken of alle honden
in hun bedjes liggen…
Nieves kan uw steun zoals u kunt
zien heel goed gebruiken. Wilt u haar
helpen met haar geweldige werk?
Onze hartelijke dank!

Wilt u helpen? Dat kan!
Vermeld svp bij uw donatie
Project 90.

CASTRATIEPROJECT OP THASSOS
Animal Care Thassos (ACT),
project 91, is opgericht door
een aantal mensen, wonend
op het Griekse eiland Thassos. Het doel was en is het
steriliseren van katten en
honden om de aanwas te beperken, het geven van medische zorg waar nodig en, indien mogelijk, het vinden van
een nieuw tehuis van ongewenste zwerfhonden.
Animal Care Thassos beschikt niet
over een eigen asiel; dieren worden, waar mogelijk, tijdelijk opgevangen bij vrijwilligers.
Van 27 tot en met 30 september
van het vorig jaar vond een castratieproject op Thassos plaats, georganiseerd door Zoi Kontou van de
grootste dierenwelzijnsorganisatie van Griekenland, te weten de
PFPO, (Panhelleense Dieren- en
Milieufederatie) Een team dierenartsen van ‘Vets in Action’ kwam
in actie om zoveel mogelijk straatkatten te castreren en twee plaatselijke dierenartsen hebben hun
praktijk beschikbaar gesteld om
de operaties uit te voeren. Behalve
onze vrijwilligers, hebben ook vele
inwoners katten uit hun buurt gevangen en naar de dierenartsenpraktijk gebracht. Dit alles resulteerde in 224 gecastreerde katten
en 11 honden. Voor Thassos is dit
helaas een druppel op een gloeiende plaat (zelfs de bezoekende dierenartsen concludeerden dat er op

Thassos wel heel veel straatkatten
waren!) maar het betekent in ieder
geval vele kittens minder en voor
224 katten de kans op een beter,
gezonder en dus langer leven.
Dit project zal in de toekomst ook
zeker herhaald worden.
Bijkomend goed nieuws was dat
Zoi Kontou een bijeenkomst heeft
georganiseerd met de gemeente, de
politie, de dierenartsen en de twee
dierenorganisaties op Thassos.
Met het geweldige resultaat dat de
gemeente de inwoners reeds via
diverse kanalen heeft aangekondigd dat ze tot eind oktober 2019
de tijd hadden om hun honden te
laten chippen en registreren (iets
wat al jaren verplicht is in Griekenland) en dat hierop ook strengere
controle zou plaatsvinden. Op deze
manier zal het in de toekomst niet
meer mogelijk zijn een hond ergens
te dumpen, zonder de eigenaar te
kunnen traceren.
Hoewel dit iets was dat Animal
Care Thassos al langer dan een jaar
geleden had voorgesteld, is men
heel blij dat dit nu ook eindelijk
zijn beslag krijgt.
Dit is een geweldige stap voorwaarts en goede hoop is nu gevestigd op een vruchtbare samenwerking met de nieuwe burgemeester
die op 1 september jl. is aangesteld.

Wilt u helpen? Dat kan!
Vermeld svp bij uw donatie
Project 91.

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
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