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Stichting WereldAsielen helpt zwerfdieren ter plaatse

HET GOSTOMEL-SHELTER BESTAAT 20 JAAR!
20 jaar geleden gooide Asia, beheerder van het asiel, het roer om. Ze hing haar 

baan als wiskundige bij de universiteit aan de wilgen. Ze verkocht haar huis en 

kocht een oude koeienstal die beetje bij beetje werd verbouwd tot een eenvoudig 

asiel. Als dierenactiviste had ze het gevoel nu eindelijk echt iets te kunnen betekenen 

voor al die dieren die aan hun lot werden overgelaten in de straten van Kiev.

 Lees verder op pagina 2

Behalve de verzorging van de die-
ren, hield Asia zich ook bezig met 
fondsenwerving. Het was altijd 
een gevecht om weer genoeg geld 
binnen te halen en de onkosten 
die het asiel met zich meebrach-
ten konden nooit gedekt worden. 
Asia was dan ook super dank-
baar dat WereldAsielen in 2007 
besloot het Gostomel-shelter 
structureel te ondersteunen. De 

donaties van WereldAsielen die Asia 
ieder kwartaal ontvangt, worden 
besteed aan wat op dat moment het 
belangrijkste is. Soms is het voedsel, 
soms brandhout, soms het salaris 
van werknemers, medicijnen of een 
bezoek aan de dierenarts. 
Sommige klappen zijn lastig om op te 
vangen…
Zo raasde er in augustus 2019 een or-
kaan over het asiel. Een aantal grote 
bomen werd ontworteld en viel op 
hekwerken tussen de uitloopvelden 
van de honden. Dit waren helaas de 
splinternieuwe hekken die kort daar-
voor waren vervangen. Ook brak er 
brand uit in het onderkomen van de 
werknemers door kortsluiting. Rat-
ten hadden de bedrading in het pla-
fond doorgeknaagd. Gelukkig raakte 
niemand gewond, maar de kamer 
waar de werknemers wonen was be-
hoorlijk beschadigd en moest wor-
den gerenoveerd. Deze brand was 
aanleiding om de bedrading in het 

hele asiel te controleren. Door een 
korte fundraising werd er € 330,00 
opgehaald en hiermee kon in ieder 
geval een deel van de herstelwerk-
zaamheden worden betaald.

Eind september 2019 sloeg het nood-
lot toe toen Asia werd getroffen door 
een beroerte. Haar linkerhand was 
verlamd, evenals een gedeelte van 
haar nek en haar gezicht. Ze kon 
nauwelijks lopen. Al met al heeft ze 
zo’n vier weken in drie verschillende 
ziekenhuizen gelegen. Haar man Va-
leriy week geen moment van haar 
zijde. Alex, de contactpersoon voor 
WereldAsielen, heeft haar tijdens de 
ziekenhuisopname een paar keer op-
gezocht. Alex woont in Zwitserland, 
maar gaat een paar keer per jaar 
terug naar de Oekraïne, waar hij 
geboren is. Steevast bezoekt 
hij dan het asiel en brengt hij 
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tijd door met Asia. Net vóór haar 75e 
verjaardag op 26 oktober 2019 werd 
Asia ontslagen uit het ziekenhuis. 
Op dit moment gaat het redelijk met 
haar. Ze herstelt min of meer, maar 
zal nooit meer de oude worden. Haar 
stem is nog steeds ‘gekraakt’ en haar 
conditie is slecht. Haar positieve in-
stelling heeft ze gelukkig behouden, 
maar het herstel gaat haar véél te 
langzaam. Ze is bijna dagelijks te vin-
den in het asiel. Ze werkt er graag en 
brengt haar tijd het liefste door met 

haar honden. Nu ze noodgedwongen 
een stap terug moet doen, is ze ge-
stopt met het geven van interviews 
en heeft ze zich teruggetrokken uit 
haar publieke rol van dierenactiviste.

Begin dit jaar is er weer een enorme 
partij hout ingekocht voor het asiel. 
Er waren twaalf (!) vrachtwagens 
voor nodig om al het hout op het 
asiel af te leveren. En dan begint de 
fysieke uitdaging voor Valeriy. Met 
zijn kettingzaag is hij werkelijk we-
ken in de weer om de boomstammen 
in grote schijven te zagen en ze ver-
volgens met een hakbijl te verwerken 
tot hanteerbare houtblokken. Af en 
toe krijgt hij hierbij gelukkig hulp 

van een paar vrij-
willigers. 

De afgelopen we-
ken is het asiel 
overspoeld met 
puppy’s en kitten 

is. Ondanks dat het asiel ver 
van de stad Kiev en zelfs aan 
de rand van Gostomel ligt, we-
ten mensen van heinde en ver 
waar ze ongewenste nestjes 
van hun huisdieren kwijt kun-
nen. In dit seizoen worden er 
meerdere kartonnen dozen 
per dag voor de toegangs-
poort gedumpt als er even ie-
mand niet kijkt. Behalve dat 
het heel frustrerend is dat 
mensen geen verantwoordelijkheid 

nemen, lopen deze gedumpte die-
ren direct gevaar als ze niet gelijk 
opgemerkt worden. Ze kunnen 
gemakkelijk in stukken worden 
gescheurd door rondzwervende 
volwassen honden. Dus de mede-
werkers zijn zeer alert. Eenmaal 
in de opvang blijken de puppy’s en 
kittens vaak erg zwak en ziek en 
hebben ze onmiddellijk een die-
renarts nodig. Helaas komt de die-
renarts op z’n hoogst één keer per 

week. Dit trekt een zware wissel op 
de medewerkers en dit verandert de 
komende maanden ook niet. Schat-
tige puppy’s groeien op en worden 
dan “gewone” honden 
en niet aantrekkelijk 
om te adopteren. De 
meeste honden slijten 
hun hele leven dan ook 
in het asiel. Daarom 
heeft het vinden van 
een nieuw thuis voor 
puppy’s topprioriteit. 
Iets waar WereldAsie-
len zoals u weet niet bij 
helpt.

Op dit moment wo-
nen er ongeveer 1000 
honden en katten in 
het asiel. Alle reuen en 
katers worden zonder 
uitzondering gesterili-
seerd, omdat hun be-
handeling simpelweg 

eenvoudiger en goedkoper is dan 
die van teefjes en poezen. De af-
gelopen maand lieten de financi-
en het eindelijk ook toe om twee 
dierenartsen een dag op het asiel 
te laten opereren. Het was een 
fijne samenwerking en er zijn on-
geveer 30 dieren geholpen. Daar-
naast hebben ze heel veel honden 
en katten onderzocht en voor al-
lerlei aandoeningen behandeld. 
Asia deelt de zorg van WereldA-
sielen dat er eigenlijk veel teveel 
dieren in het asiel zitten. Zij had 
ook liever gehad dat de aantal-
len ieder jaar zouden teruglopen. 

HET GOSTOMEL-SHELTER BESTAAT 20 JAAR! VERVOLG
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Het project dankt zijn naam ook aan 
deze afschuwelijke plek.

Inmiddels is de vuilstortplaats al ja-
ren niet meer in gebruik, maar nog 
steeds scharrelen er zwerfdieren rond 
of worden er dozen met puppies ge-
dumpt door harteloze eigenaars die 
geen verantwoording nemen voor hun 
dieren.

Onze projectmedewerker heeft zeer 
regelmatig contact met Foteini via 
Facebook waarop zij zeer actief is. 
Een aantal keer per dag post zij foto’s 
van de honden en katten die op haar 
pad komen. Vaak zijn dit positieve be-
richten met een opgewekt ‘Kalimera!’ 
in de aanhef, het Griekse woord voor 
‘Goedemorgen!’. De foto’s tonen vaak 
haar eigen 80 honden en 15 katten, 
die omringd worden met de liefdevolle 
zorg van het gezin Mandalianou.

Maar net zo vaak toont ze beelden van 
magere, angstige en hongerige honden 
die ze tegenkomt op haar dagelijkse 
voerrondes en waar een twintigtal tot 
de vaste aanwezigen behoort. En het 
frustreert haar enorm als ze weet dat 
een deel van deze dieren gewoon een 
eigenaar heeft die zich niet om deze 
stakkers bekommert. En nestje op 
nestje krijgen, waarvan de puppies op 

Het is alweer een tijd geleden dat 
u in de WereldKrant kon lezen 
over het geweldige werk van de 
Griekse Foteini Mandalianou, 
haar man Giannis en hun inmid-
dels 13-jarige zoon Panagiotis. 
Al jaren volgt en steunt Wereld-
Asielen project 56, beter bekend 
als het Dump Dog Project in  
Kavala, een stad op het vaste 
land van Griekenland.

In het verleden is u verteld over de 
vuilstortplaats en de honden die daar 
werden gedumpt en vergiftigd. En 
over Foteini die alles deed dat in haar 
macht lag om deze ernstig zieke die-
ren op te vangen en te behandelen. 

Maar het is een utopie om te denken 
dat het asiel ooit overbodig zou zijn. 
En hoe kun je nee zeggen tegen de 
honden en katten die hulp nodig 
hebben en het niet zullen overleven 
als ze aan hun lot worden overgela-
ten? Dan open je je hart en de poort 
van het asiel en zorg je ervoor dat 
er ergens in het asiel nog een droge 
slaapplek wordt gemaakt en een bak 
met voer en water wordt neer gezet.

Wij vinden het heel bijzonder dat 
Asia, Valeriy, Alex en alle trouwe 
medewerkers en vrijwilligers zich al 

20 jaar lang met hart en ziel inzet-
ten om de dieren in het Gostomel 
shelter een veilige plek te bieden 
en de verzorging te geven die alle 
dieren verdienen. Van harte gefe-
liciteerd met het 20 jarig bestaan 
van het asiel!!

Wilt u helpen?
Vermeld dan svp Project 47, 

Kiev bij uw donatie.

“GOD ZORGT ERVOOR DAT DE HONDEN MIJ VINDEN EN IK HEN”

hun beurt bij ofwel grote hitte zonder 
water en voer ofwel drijfnat geregend 
en ijskoud rondscharrelen op levens-
gevaarlijke plekken naast open water 
of een openbare weg.
Soms schieten woorden te kort om 
haar emoties hierover te beschrijven. 
Deze onverschillige wreedheid voor 
hulpeloze dieren, die niets anders wil-
len dan wat aandacht en een vol buik-
je, maakt haar bij tijden moedeloos en 
eindeloos verdrietig.

Ze blijft doen wat ze kan. Met uitslui-
tend de hulp van man Giannis, die een 
fulltime baan heeft en zoon Panagio-
tis, die voor en na school doet wat no-
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dig is. Volgens Foteini heeft 
de laatste een speciale functie: als er-
gens een angstig dier in nood is, is de 
rustige, zachtaardige puber vaak in 
staat het vertrouwen te winnen; geen 
hond of kat is bang voor hem.

Jaren geleden heeft Foteini van de 
gemeente een stuk grond met om-
heining gekregen. Die had namelijk 
goed in de gaten dat zij in haar eentje 
een probleem probeerde op te lossen 
en dat kwam de lokale bestuurders 
goed van pas. De huidige situatie is 
zo dat de opvang twee keer per dag 
wordt bezocht door het gezin Man-
dalianou; Panagiotis voor school in 
de morgen en Giannis ’s avonds na 
zijn werk. Met zijn drietjes verzetten 
ze al het werk dat moet worden ge-
daan. Panagiotis is van jongs af aan 
betrokken bij de verzorging van die-
ren. Waar de jeugd in Nederland met 
vrienden optrekt en gamet, ziet het 

leven van deze Griekse jongen er to-
taal anders uit. Hij wil niet anders….
Net als zijn moeder, die op een boer-
derij opgroeide tussen paarden, 
koeien en geiten, is ook Panagiotis 
van kleins af aan gewend aan die-
ren om zich heen.

Foteini is een intelligente vrouw. 
Ze doceerde economie aan de uni-

versiteit van Athene, maar stopte 
hier definitief mee nadat ze verhuis-
de en het zwerfdierenleed al haar tijd 
opslokte.

Vakantie kent het gezin Mandalia-
nou niet: de 25 vakantiedagen per 
jaar van Giannis gaan op aan repa-
raties, schoonmaken, bezoeken aan 
de dierenarts en het verzorgen van 
de dieren. Foteini geeft aan ook niet 
veel nodig te hebben om te ontspan-
nen: een paar keer per jaar naar zee, 
sommige honden kunnen mee, spo-
radisch het bezoek van Duitse vrien-
den, of gewoon een kop koffie op de 
bank en haar eigen blije honden om 
haar heen.

Ze is van nature ook een positief in-
gesteld mens. Wel vertrouwde ze de 
projectmedewerker toe dat er een pe-
riode in haar leven was die inktzwart 
was en vol wanhoop. De onophoude-

ONDERTUSSEN IN HET OUDE KATTENASIEL VAN VIGO…

lijke stroom nieuwe zwerfdieren, de 
beperkte financiele middelen en haar 
overvolle opvang eisten hun tol. 
In haar diepste ellende verscheen 
toen licht uit onverwachte hoek en 
is ze diep gaan geloven in God. Ze 
is ervan overtuigd dat deze de juiste 
mensen op het juiste moment stuurt 
en hiermee bedoelt ze onder andere 
WereldAsielen. Tevens gelooft ze 
stellig dat haar taak, de zorg voor 
zwerfdieren, gemakkelijker wordt 
gemaakt in de wetenschap dat God 
alles ziet en zorgt dat de dieren haar 
vinden en zij hen.

Foteini is er trots op dat ze haar die-
ren nog nooit de nodige zorg heeft 
hoeven ontzeggen. Hiervoor dankt 
ze haar vrienden die haar inciden-
teel te hulp schieten en dankt ze met 
name WereldAsielen. Ze weet dat ze 
slechts een van vele hulpvragers is en 
doet dit alleen als het echt nodig is.

We willen niets liever dan Foteini en 
haar geweldige gezin blijven steu-
nen waar het kan. Doet u aub mee?  
Hartelijk dank!

Helpt u alstublieft mee?
Vermeld dan svp Project 56 

Kavala bij uw donatie.

Dolgraag hadden wij u in deze 
WereldKrant een aantal foto’s 
laten zien van de poezen in het 
nieuwe asiel in Morgadans. 
Deze foto’s houdt u absoluut 
van ons tegoed want van uitstel 
komt in dit geval geen afstel!

De verhuizing uit het oude asiel in Vigo 
heeft om verschillende redenen de no-
dige vertraging opgelopen. Door piet-
luttige ambtenaren en geldgebrek om 
de laatste noodzakelijke aanpassingen 
aan het nieuwe onderkomen te reali-
seren werd helaas kostbare tijd verlo-

ren; verreweg de grootste spelbreker 
was echter de Corona-crisis en de zeer 
strenge maatregelen die de Spaanse 
regering noodgedwongen moest op-
leggen. Wekenlang mochten de vrij-
willigers van project 74 niet naar de 
nieuwe locatie in Morgadans en re-
gelmatig had onze projectmedewerker 
een huilende Fátima aan de lijn. Nie-
mand wist namelijk hoe lang deze im-
passe zou duren; zoveel jaar had zij ge-
droomd van een betere plek voor ‘haar’ 
fluwelen vriendjes en nu moesten de 
dieren noodgedwongen nog langer in 
de oude en koude loods blijven.  Lees verder op pagina 5
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De vertraging heeft de hardwerkende 
meiden van dit fantastische project 
ongelooflijk veel stress opgeleverd. 
Gelukkig kon WereldAsielen een 
deel van de stress wegnemen door in 
de eerste helft van het jaar de dub-
bele huurlasten voor haar rekening 
te nemen.
Maar alles lijkt nu de goede kant op te 
gaan. Vanaf begin juni zijn de bouw-
markten in Spanje weer open en 
konden de werklui verder in de hoop 
de achterstand zoveel mogelijk in te 
halen. Naast alle spanning en onze-
kerheid was er de afgelopen maan-
den ook een paar keer aanleiding tot 
grote blijdschap. Het eerste goede 

nieuws dat Fátima en 
haar team ontving was 
de enorme donatie van 
de Nederlandse stich-
ting ‘Abri voor Dieren’. 
Hun gulle gift maakte 
de aanschaf en plaat-
sing van een enorme 
septic tank mogelijk 

(zie bijgaande foto). Daarnaast ont-
ving Proyecto Gato onlangs een on-
verwachte privédonatie waardoor de 
eerste hekken voor de buitenrennen 
konden worden aangeschaft. 
Stelt u zich eens voor hoe de meer 
dan 250 katten straks eindelijk vol-
doende frisse lucht en bewegings-
vrijheid zullen krijgen!
Op bijgaande foto’s krijgt u hopelijk 
een indruk van de plek waar ze vast 
heel gelukkig zullen worden.
Eindelijk een uitweg uit die naar-
geestige plek, waar daglicht uitslui-
tend door de kapotte en vieze dakra-
men naar binnen valt…

De komende maanden zal echter nog 
veel tijd en geld nodig zijn om het 
asiel verder af te bouwen. Als u de 
vrijwilligers en de dieren van Proyec-
to Gato net zo’n warm hart toedraagt 
als wij en de vrijwilligers in het zicht 
van de spreekwoordelijke haven een 
extra financieel duwtje in de rug wil 
geven, dan zou een kleine bijdrage op 

rekening NL20 TRIO 0198 3427 56 
o.v.v. verhuizing Vigo zo ontzettend 
welkom zijn. Bij voorbaat onze har-
telijke dank namens Fatíma en haar 
collega’s!

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

Project 29.

Wilt u helpen? Dat kan!
Vermeld svp bij uw donatie 
Project 74 verhuizing Vigo.

DUIZENDPOOT VOOR ÁLLE DIEREN
Uruguay is een klein land in 
Zuid Amerika: het ligt tussen 
Argentinië en Brazilië. Een 
land waar nog veel armoede 
heerst en waar dieren vaak een 
afschuwelijk bestaan hebben. 
Er zijn veel zwerfhonden. Dit komt 
doordat mensen hun dieren niet la-
ten steriliseren en castreren en ze 
gewoon op straat laten lopen, waar-
door ze zich uiteraard voortplanten. 
Voor de geboren hondjes is vaak geen 
plaats en ze eindigen daardoor op 
straat of met wat “geluk” in een doos 
bij een opvangcentrum. Regelma-
tig worden ook “niemands” honden 
aangereden en aan hun lot overgela-
ten...Een land waarin dierenwelzijn, 
dierenrechten en de bescherming 

van dieren nog in de kinderschoenen 
staan. Gelukkig is daar Mary Brown, 
die al meer dan 27 jaar actief dieren 
redt en vecht voor hun rechten in 
Uruguay.

Mary is nu 64 jaar oud, maar heeft 
ongelofelijk veel energie, Ze is in 
Uruguay beroemd vanwege haar 
werk voor de dieren en ze geniet ook 
respect om die reden. Met hart en 
ziel helpt ze waar mogelijk en niet 
alleen honden, maar ook paarden, 
vogels en koeien kunnen op haar re-
kenen! Ze is al jarenlang veganist en 
promoot het veganisme in Uruguay. 
Ook helpt Mary haar goede vriend 
Richard van “Sos Rescate Fauna 
Marina”, die een opvang heeft voor 

gewonde zeehonden, pinguïns en an-
dere zeezoogdieren in Maldonada. 
En is ze actief bij het paardenproject 
Basta de Tas. Veel paarden hebben 
in Uruguay namelijk een vreselijk 
bestaan, aangezien ze vaak worden 
gebruikt om zware vuilniskarren te 
trekken. Paarden worden door dit 
project ingeruild voor een gemoto-
riseerd voertuig. Deze arme dieren 
komen vervolgens bij Mary in een 
opvang en kunnen later geadopteerd 
worden door mensen. 

Mary heeft bij haar huis een asiel 
waar ze momenteel meer dan 100 
honden opvangt. Iedere dag weer 
worden puppy’s en honden bij haar 
aan de poort gedumpt. Dagelijks 
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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

rekening NL20 TRIO 0198 3427 56 
o.v.v. verhuizing Vigo zo ontzettend 
welkom zijn. Bij voorbaat onze har-
telijke dank namens Fatíma en haar 
collega’s!

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

Project 29.

Wilt u helpen? Dat kan!
Vermeld svp bij uw donatie 
Project 74 verhuizing Vigo.

krijgt ze telefoontjes over dierenmis-
handelingen en probeert ze deze die-
ren te redden en geeft ze dit door aan 
de politie. Maandelijks organiseert 
ze castratieprojecten bij haar asiel, 
waarbij mensen tegen een geredu-
ceerd tarief hun hond/kat kunnen 
laten castreren. Af en toe, dankzij de 
donateurs van WereldAsielen, kan 
Mary een castratieproject opzetten 
waarbij mensen hun hond/kat gra-
tis kunnen laten helpen. Hierdoor 
worden duizenden honden die al 
kansloos zijn zodra ze hun oogjes 
opendoen, niet geboren. Voorkomen 
is beter dan genezen, maar helaas 
is het tot op heden vaak nog ‘dwei-
len met de kraan open’ en is er nog 
steeds heel veel (financiële) hulp no-
dig voor de castratieprojecten…

Recent heeft Mary een petitie op-
gestart voor dierenrechten in de 
grondwet. Inmiddels is deze petitie 
al meer dan 27.000 keer getekend en 
het einde is nog niet in zicht. Ook u 
kunt deze petitie ondertekenen op: 
https://w w w.change.org/p/luis 
lacallepou-firmen-para-el-proyecto-
de-ley-de-protecci%C3%B3n-animal-
uruguay. 

Hieronder ziet u wat foto’s, die 
slechts een greep zijn uit Mary’s 
werk van de afgelopen maand…
-  Eerste foto is van een gedumpte 

pup. 
-  Tweede foto is van Honey. Iemand 

gooide een bijtende vloeistof in 
haar snoet.. Inmiddels is ze gro-
tendeels hersteld. Volgens Mary 
een hele lieve hond die de hele dag 
achter haar aanloopt. 

-  Derde foto: Broodmagere Toby is 
gered. Hij is inmiddels helemaal 
hersteld en gaat een prachtige gro-
te hond worden. 

-  Vierde foto: Samen met Richard 
van SOS Fauna hebben ze een 
event georganiseerd voor het ver-
spreiden en informeren over de 
dierenrechten petitie van Mary. 

U begrijpt vast dat WereldAsielen 
het geweldige werk van deze dui-
zendpoot wil blijven steunen.
Doet u alstublieft mee? Er zijn nog 
zo veel castratieprojecten nodig!
Onze hartelijke dank!
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