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NAMENS HET BESTUUR
an het eind van vorig jaar had niemand kunnen
bedenken dat een paar maanden later de wereld er
totaal anders zou uitzien. En wat dat zou betekenen
voor mens en (zwerf)dier. WereldAsielen heeft hier in
eerdere edities van de WereldKrant al aandacht aan
geschonken en ook in dit nummer gebeurt dit kort.
Gelukkig is een aantal zaken gewoon doorgegaan en konden we
onze projecten zelfs extra steunen waar dat nodig was. Met
donaties in geld, maar ook in natura. Het aanbod van artikelen
en voer was dit jaar ongekend en
veelvuldig werden deze door een
aantal vrijwilligers opgehaald en
naar de opslag gebracht om ze
klaar te maken voor transport.

Op het moment dat de WereldKrant
bij u op de mat valt is er als het goed
is nét weer een transport vertrokken
naar Spanje!
WereldAsielen dankt u net als vorige jaren voor uw continue steun
en hartverwarmende reacties op
Facebook. Ondanks de moeilijke tijden waarin we ons allemaal staande
moeten houden gaat ons hart uit
naar de vrijwilligers van onze projecten die vaker dan ooit te maken
kregen met afgedankte huisdieren,
waarvoor men de kosten niet meer
kon of wilde maken, met lockdowns
waardoor geen mensen in de asielen
werden toegelaten en hulp en extra
financiën werden misgelopen en met
de angst zelf besmet te raken. En
hoewel WereldAsielen zich niet bezighoudt met adopties, bereikten ons
regelmatig de noodkreten van over-

volle asielen, omdat ook deze door de
coronamaatregelen tot stilstand waren gekomen.
Misschien valt het u tijdens het doorbladeren van deze WereldKrant op
dat de artikelen wat korter zijn dan
normaal en dat de foto’s groter zijn
afgedrukt. Graag willen we dat deze
foto’s dit keer het verhaal vertellen.
Dit is een primeur en hopelijk bevalt
u dat.
Niemand weet hoe 2021 eruit gaat
zien, maar een ding is zeker: WereldAsielen gaat door.
Doet u net als afgelopen jaar weer
mee?
Onze hartelijke dank en alvast fijne,
vuurwerkvrije(!) feestdagen en een
diervriendelijk 2021 gewenst!

COVID-19 EN DE GRIEKSE PROJECTEN
egenwoordig merken we allemaal de invloed van het gevreesde
coronavirus op ons leven. Over het algemeen kunnen dieren niet
besmet worden en besmetten ze geen mensen, zeggen de wetenschappers. Men zou dus denken dat ze buiten schot blijven. Niets is
minder waar.
Hieronder twee korte impressies van hoe Covid-19
onze projecten raken…
Suzie Barbour en haar partner Alistair die samen ezelopvang project
Walk with Donkeys (project 75),
Kreta, Griekeland, runnen, zijn voor
een dilemma komen te staan. Om de
dieren te kunnen helpen, moeten ze
veilig en gezond blijven, zeker aangezien ze beiden niet meer de jongsten
zijn. Gelukkig wonen zij in een woonwagen op het terrein van de opvang:
zo wordt veilige afstand houden een
stuk gemakkelijker dan in een drukke stad! Om veiligheidsredenen heeft
Suzie besloten om dit jaar geen bezoekers of vrijwilligers toe te laten in
het asiel. Daarmee ontstaat helaas
een ander probleem: de inkomsten
van de zomermaanden gebruikt ze
normaliter voor reparaties aan het
asiel en het voer voor de winter. Dit
jaar is er geen geld en, wellicht nog
erger, zijn er geen jonge, sterke mensen die het fysieke werk zouden kunnen doen. “Het is belangrijk voor ons
om dieren te blijven helpen en paardachtigen zijn een apart verhaal. Wij
moeten zelfstandig veel taken van
een dierenarts uitvoeren en dit valt
zwaar. Het been van een paard om-

hoog moeten houden terwijl je
zelf last van je rug hebt bijvoorbeeld!”, verzucht Suzie. Zij blijft
continu op zoek naar manieren
om haar geliefde dieren te blijven helpen. Maar dit valt niet
mee…
De Griekse Maria Sarika uit
Thiva, Griekenland, (project
10), hoopt dat de situatie van
Griekse dieren nu eindelijk eens
zal verbeteren sinds het onlangs wettelijk is geregeld dat op dierenmishandeling een gevangenisstraf staat,
in plaats van een boete. Haar eigen
gezondheid verbetert echter niet;
Maria is hartpatiënt en aangezien
ze dus tot een risicogroep behoort
maakt de huidige corona-situatie
haar bang om naar buiten te gaan –
en toch helpt ze dagelijks zo’n 40 katten en 35 honden rondom Thiva. Een
paar weken geleden heeft
ze jonge poesjes in een afvalzak gevonden. Die wonen
inmiddels bij haar. Maria
Sarika blijft op zoek naar geschikte huizen voor haar dieren. Een van haar favorieten,
de rode kater Frodo (die 9 dagen oud was toen ze hem ging
redden) weegt inmiddels 6 kilo
en woont gelukkig bij zijn nieuwe familie. Vrouwen als Maria
Sarika bewonderen we zeer.
Laten wij samen ervoor zorgen dat
mensen als Suzie en Maria de Griekse dieren kunnen blijven verzorgen!
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Wilt u helpen?
Vermeld dan svp Project 75,
Walk with Donkeys of Project 10,
Maria Sarika bij uw donatie.

CORONA IN VERONICA’S SHELTER, MOLDAVIË
n maart van dit jaar sloeg ook
in Moldavië corona toe. Mondkapjes en afstand houden, er waren en zijn helaas heel veel mensen die zich hier niet aan houden.
Veronica is afhankelijk van het
openbaar vervoer voor haar
werk en van de markt in de stad
voor het voer voor de dieren.
Het is constant oppassen op de gezondheid van haarzelf en haar ouders
en oma die al wat ouder zijn. Haar
werk is gehalveerd, evenals haar salaris. De ziekenhuizen in Moldavië
zijn helemaal niet op deze noodsituatie berekend. Niet genoeg IC bedden,
apparatuur, medicijnen en personeel.
Daarom bleef het complete gezin thuis
of in de omgeving van het huis. Een
enkele keer werd het noodzakelijke
aan eten in het dorp gekocht. Gelukkig hebben ze veel groenten en fruit
uit eigen tuin.

Inmiddels is er weer wat droogvoer
te koop.
Dat het leed van alledag gewoon doorging, corona of geen corona, bleek
maar weer toen Veronica zacht gepiep
hoorde uit de tuin naast haar woning.
Na een zoektocht vond ze een witte
puppie van net 5 weekjes oud, helemaal uitgedroogd en moederziel alleen… Het diertje is bij Veronica in
huis helemaal opgeknapt en is Archie
gedoopt. Inmiddels is hij door de andere honden volledig geaccepteerd en
voelt hij zich helemaal thuis in de tuin
van Veronica.
Zoals overal ter wereld is dit een
vreemd en afschuwelijk jaar en weet
niemand wat de toekomst zal brengen. Veronica en haar familie kijken

Met de inkomsten van de donateurs
heeft Veronica in maart snel de entingen voor honden en katten aangeschaft
en met een donatie van trouwe en zeer
gulle donateur mw. Beels, heeft zij de
auto van haar vader volgestouwd met
voer, zodat ze voorlopig even vooruit
konden. Het meeste voer wordt geïmporteerd vanuit Italië en Duitsland en
daar kwam sinds maart door de coronamaatregelen niets meer vandaan.
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vooral naar de nabije toekomst en niet
te ver vooruit. Zorgen zijn er als altijd
genoeg. Daar kwam de pandemie nog
bovenop…
Veronica heeft nog steeds financiële
hulp nodig: voor voer, medicatie en
sterilisaties. Iedere euro is van harte welkom. Wilt u Veronica en haar
beestenboel steunen? Alvast hartelijk
dank, ook namens de projectmedewerker!

Wilt u helpen? Dat kan!
Vermeld svp bij uw donatie
Project 20.

VENDI WORDT HONDEN-KATTEN-HALTE (PRZYSTANEK PSYKOTY)
et elk project van Wereld
Asielen hebben wij als vrijwilligers een speciale band. Dat is
niet anders met project 13, voorheen Vendi. Waarom “voorheen”? Dit leggen wij u uit.
Vendi ontstond op initiatief van twee
Poolse vrouwen die het niet konden
verdragen dat oude en zieke, maar
vaak nog vitale honden meestal geen
kans hadden op een beter leven, of
op zijn minst op verlichting van de
pijn. Of in het uiterste geval op een
respectvol afscheid omringd door
liefde. Ania en Kasia, die vrij ver van
elkaar wonen, maar dagelijks contact
met elkaar onderhielden, hebben
zich jarenlang ontfermd over honden
die kansloos waren wat betreft adoptie en die om die reden hun laatste
levensjaren (soms slechts maanden)
bij hun thuis konden wonen, veilig en
goed verzorgd.
Maar zoals het soms in het leven
gaat, dingen veranderen en ook in
dit geval kwam er een einde aan dit
prachtige project. Vanwege privéomstandigheden kon Kasia zich niet
meer bezighouden met de hulp aan
hulpbehoevende honden (en in sommige gevallen ook katten).

ten. Of waar je
moet overstappen naar iets beters.
De administratieve verwerking
van de nieuwe
status heeft de
nodige tijd in
beslag genomen, maar nu is alles
klaar. Ons project 13 heet vanaf nu
dus Honden-Katten-Halte. Verder
verandert er niets, het doel blijft nog
altijd hetzelfde als toentertijd.
Wij willen beide initiatiefnemers
hartelijk bedanken voor hun harde
werk: Kasia voor alles wat ze tot nu
toe gedaan heeft voor alle honden die
zij heeft gered en die ze, samen met
haar dochtertje Mila, een warm en
echt thuis heeft gegeven. En natuurlijk Ania, die onvermoeibaar doorgaat, en waarvoor zij op onze steun
kan blijven rekenen.
U kunt zich voorstellen
dat het zorgen voor oude
en zieke honden altijd
meer geld kost dan waar
de vrijwilligers over
kunnen beschikken.

Voortaan
gaat
Ania dus in haar
eentje verder als
stichting HondenKatten-Halte; zij
doet dit samen met
haar man Robert
en met vrienden.
Deze naam is een
vrije vertaling van
Przystanek Psykoty.
In het Pools klinkt
het veel beter en doet
het denken aan een
halte waarbij je moet
stoppen vanwege en
voor honden en katWereldKrant nr. 63 | pag. 4

Mocht u dit project willen blijven
steunen, dan kunt u een bedrag overmaken op rekening NL20 TRIO 0198
3427 56 ovv Project 13. Bij voorbaat
heel hartelijk dank!

Wilt u helpen?
Vermeld dan bij
uw donatie:
Project 13

EINDELIJK NAAR BUITEN ….
n de vorige editie van de
WereldKrant konden wij u nog
geen foto’s tonen van de poezen
van Proyecto Gato op de nieuwe
locatie.
De verhuizing van Vigo naar Morgadans was een mega-operatie en
destijds nog in volle gang ... Dagen
achter elkaar reden de auto’s af en
aan met de dieren én alle
spullen die van pas zouden komen in het nieuwe
asiel. De vrijwilligers
waren dol- en dolgelukkig toen zij eindelijk,
na zoveel maanden van
voorbereidingen, de deur
van de oude, mistroostige loods definitief achter
zich konden sluiten.
Ruim drie jaar hadden
zij gezocht naar een geschikt onderkomen buiten de stad met de mogelijkheid om de ruim 250 poezen meer
kwaliteit van leven te kunnen bieden.
Na al die jaren binnen te hebben gezeten, kunnen ‘los peludos’ (vert.
fluwelen vriendjes) nu dagelijks genieten van de frisse lucht én alle activiteit buiten!! De bouw van de 5 buitenverblijven is mede dankzij u, onze
trouwe donateur, mogelijk gemaakt
en daarom willen we in deze speciale
Kersteditie de laatste foto’s uit Morgadans dolgraag met u delen. Kijk en
geniet van deze prachtige plaatjes.
Naast deze blije beelden is de dagelijkse realiteit helaas niet alleen
maar ‘hosanna’. Elke dag worden er
nl. nieuwe dieren binnengebracht
en door de Covid-19 pandemie ligt
de adoptie zowel binnen Spanje als
daarbuiten vrijwel volledig stil.
De enorme toestroom van zieke en
gewonde dieren brengt extra kosten
met zich mee. Daarnaast was er de
afgelopen maanden door ziekte vaak
maar een beperkte bezetting, iets dat

in het door Corona geteisterde
Spanje natuurlijk niet kon uitblijven.
Stichting WereldAsielen was dan
ook heel blij dat zij Fátima en
haar fantastische team enkele
weken geleden een hart onder de
riem kon steken door maar liefst
8 pallets met voer, mandjes en

dekens plus 4 quarantaine-kooien
naar Spanje te sturen. Het spreekt
voor zich dat iedereen ongelooflijk
blij was met deze opsteker!
Al met al was 2020 voor project
74 een heel bewogen jaar. Hopelijk
wordt 2021 een jaar waarin Corona
geen roet in het eten zal gooien en
men het asiel kan uitbreiden door
een aantal ruimtes in het bestaande gebouw verder op te knappen.
Wilt u dit prachtige project steunen,
dan is uw bijdrage natuurlijk meer
dan welkom. Namens de vrijwilligers in Spanje bij voorbaat heel hartelijk dank! En geniet van de mooie
plaatjes!

Wilt u helpen? Dat kan!
Vermeld svp bij uw donatie
Project 74.
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EEN VERRASSING VOOR JOSÉ EN ANNA
nkele maanden geleden ontvingen José en Anna een onverwachte donatie van mw. Helena Beels, een van onze oudste
(92!!) en meest royale donateurs.
‘Voorwaarde’ van mw. Beels’ gulle
gift was dat deze niet alleen ten goede zou komen aan de dieren, maar
ook aan hun verzorgers. José hoefde
niet lang na te denken over de besteding van het prachtige bedrag
en bestelde nog dezelfde week bij de
lokale ijzerhandel vijf solide roestvrijstalen schuifdeuren. Deze deuren zorgen ervoor dat bepaalde
honden ‘s nachts goed van elkaar
gescheiden kunnen worden. Voordat
deze unieke oplossing was geplaatst,
moest José iedere avond bij diverse
kamers in het woonhuis een constructie in elkaar zetten van oude
deuren, planken, stoelen etc. Helaas
vaak met wisselend succes waardoor hij vrijwel iedere nacht uit bed
moest om de dieren alsnog uit elkaar
te halen. Deze fysieke inspanning
moest José iedere dag (‘s ochtends
en ‘s avonds) uitvoeren, maar dat is
dankzij mw. Beels gelukkig verleden
tijd. José en Anna zijn dolblij met
deze grote verbetering.
Mw. Beels voelt een diep respect en
vriendschap voor het gepensioneerde echtpaar uit Catalonië dat met beperkte middelen al bijna veertig jaar
in en om hun woning oude, zieke en
getraumatiseerde honden opvangt
(op de foto een deel van de oudjes
op de recent door WereldAsielen
gedoneerde super-de-luxe hondenkussens).
Helena is zelfs zo lief geweest om
ná de actie van de deuren nogmaals
flink in de buidel te tasten. Haar
tweede donatie is besteed aan het
repareren en stucen van een flink
aantal wanden in het woongedeelte
van José en Anna. Door chronisch

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
geldgebrek is er sprake van ernstig
achterstallig onderhoud en onze
Spaanse vrienden zijn werkelijk verrukt van het feit dat hun dagelijkse
leefomgeving zo’n enorme opknapbeurt krijgt.
Zou het niet fantastisch zijn als ná
het repareren van de wanden de muren ook een nieuw verfje krijgen?
Mocht u hier een kleine bijdrage aan
willen doen, dan is uw donatie op
rekening NL20 TRIO 0198 3427 56
o.v.v. ‘schilderwerk P.82’ meer dan
welkom. Bij voorbaat heel hartelijk
dank!

Wilt u helpen? Dat kan!
Vermeld svp bij uw donatie
Project 82.
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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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